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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0713405-52.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ALPHAVILLE BUFFET LTDA-EPP

ADVOGADO(A):

 AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR – OAB/MT 9827-A/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

proposto por ALPHAVILLE BUFFET-LTDA EPP em beneficio de AMAZON 

SUBTIL RODRIGUES JUNIOR a fim de solicitar a devolução do valor 

recolhido indevidamente a importância de R$ 849,44 (oitocentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

 Compulsando o expediente, verifica-se que a guia de recolhimento nº 

87402 pertence ao a Comarca de Tangara da Serra/MT, de modo a tornar 

a presente Diretoria incompetente para dirimir a questão, uma vez que 

nossa competência se limita às guias da Comarca de Cuiabá/MT.

 Logo, considerando que o pedido de restituição não versa sobre o 

recolhimento de custas judiciais pertencentes à Comarca de Cuiabá/MT, 

esta Diretoria não possui competência para a análise pleito, devendo a 

parte se dirigir a Diretoria do Fórum de Tanga da Serra/MT para buscar 

seu direito.

 Posto isto, determino o arquivamento do feito.

 Cientifique a requerente por meio do DJE.

 Após arquive-se o expediente mediante as cautelas de praxe.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de maio de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

 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: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

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

OAB:7900/O

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos o seu comparecimento à Sessão de Conciliação/Mediação 

acompanhado da(s) parte(s) no dia, hora e local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 01.07.2016 Horário: 8:00 hs

 Local: Central de Conciliação e Mediação da Capital

COMARCA: CUIABA

FÓRUM DA CAPITAL

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1050611 Nr: 46710-50.2015.811.0041

 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 JOHN DEERE S/A, JOÃO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIZ MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ 

MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, JOAO PAULO FORTUNATO - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942

 Tendo em vista o não cadastramento do Administrador Judicial, Dr. JOAO 

PAULO FORTUNATO, procedo a republicação do despacho retro, 

"Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO JOHN 

DEERE S/A em face de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, visando o bem descrito à fl. 04-v, em razão da inadimplência da 

parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações 

assumidas.

 Anteriormente a análise dos autos, determino a intimação do administrador 

judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que ficou 

estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao BANCO JOHN DEERE S/A, bem como a natureza jurídica do 

contrato firmado.

Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo a administradora judicial para se 

pronunciar, em 05 dias, sobre as petições de fls. 2.167/2.174, 2.176, 

2.185/2.186, 2.187/2.188, 2.189, 2.104/2.105 e 2.126/2.128.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo o credor/interessado CHINA 

CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, por intermédio de 

sua causídica Cleidi Rosangela Hetzel, para, no prazo de 05 dias, 

regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração 

outorgada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026245 Nr: 34899-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L M STELLATO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da requerida para que se manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo o credor Paulo Henrique Prudêncio 

Camacho, por intermédio do causídico José Flávio Andrade Zamarioli, 

para, em 05 dias, manifestar-se em relação ao petitório de fls. 2.126/2.128.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 895102 Nr: 26583-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRETTO & PRETTO LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIROS - OAB:8249-A/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948596 Nr: 59462-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:14811/MT, 

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - OAB:10617/MT

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

OAB:88807

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241750 Nr: 18621-46.2017.811.0041

 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: JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, FRANCIANA TUNES PARREIRA - OAB:MT/13.397, TONY 

KLEBER GONSALES - OAB:13526

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

OAB:88807

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277582 Nr: 1077-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA- MASSA 

FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, FABIULA LITELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572 - OAB/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, RAFAELLA 

ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - 

OAB:13.562/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1155238 Nr: 34019-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERROTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

FERRAGENS LTDA ME, RONAN RESENDE CAMILO DA COSTA, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA

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

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI 

FILHO - OAB:18.109-B

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a falida quedou-se inerte 

até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à 

intimação do Administrador Judicial para que se manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75152 Nr: 4302-45.1995.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: PENHA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUFFATO WICHOSKI E & CIA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, Rodrigo Colado Simão - OAB:9269 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206633 Nr: 7151-18.2017.811.0041

 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: THIAGO CARLOS DE CAMPOS SILVA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, 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

 Tendo em vista a manifestação do administrador nas fls. 38/39, torno sem 

efeito a certidão retro. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo 

à intimação da requerida para que se manifeste, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1123729 Nr: 20340-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DA SILVA FRISO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139559 Nr: 27179-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VENCESLAU DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139560 Nr: 27180-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA BATISTA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139561 Nr: 27181-11.2016.811.0041

 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: ARNALDO ALVES FERREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139562 Nr: 27182-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CANDIDO PACHECO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176597 Nr: 42674-28.2016.811.0041

 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: ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 
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OAB:18763-A, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

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

OAB:18763-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

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

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223290 Nr: 12588-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEVALDO BRITO DE OLIVEIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223291 Nr: 12589-25.2017.811.0041

 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: CLEZANDO FRANCA SOUSA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à intimação da parte requeridal para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO SANTIN (REQUERIDO)

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Chamo o feito à 

ordem a fim de ressaltar que a inspeção judicial se realizará no dia 

15/06/2018 às 08h00min e não na data mencionada na decisão retro. 

Saliento, ainda, que o pedido liminar será apreciado em conjunto com o 

auto lavrado em razão da diligência. Por fim, INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão, bem como para, querendo, acompanharem o ato, nos 

termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. À Secretaria, determino: 1. 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via telefone desta 

decisão. 2. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 176261 Nr: 23902-37.2004.811.0041

 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: ALDO LUIZ PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 1. QUIRINO FRANCISCO PINTO; 2. AGOSTINHO EDUARDO PINTO; 3. 

BENEDITO CÂNDIDO PINTO; 4. MARIA MADALENA PINTO; 5. TEREZA 

CALISTO PINTO; Ademais, em recente decisão o E. Tribunal de Justiça já 

se posicionou pela possibilidade de habilitação dos herdeiros nos autos da 

ação quando do falecimento da parte, seja ela autor ou réu, vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE 

DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se no curso da 

ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, 

porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de 

sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa. No 

caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o 

grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, 

uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da 

documentação médica. (Ap 3121/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 

04/04/2017). Isto posto, nos termos do art. 110 e art. 687, ambos do CPC, 

DEFIRO a habilitação dos herdeiros do de cujus ALDO LUIZ PINTO, que 

substituirão o polo ativo desta demanda. Determino, ainda, que se retifique 

a capa dos autos e o sistema apolo para constar no polo ativo os autores: 

1. IRENE ISABEL PINTO; 2. QUIRINO FRANCISCO PINTO; 3. BENEDITO 

CÂNDIDO PINTO; 4. AGOSTINHO EDUARDO PINTO; 5. MARIA MADALENA 

PINTO; 6. TEREZA CALISTO PINTO; Designo a audiência de instrução para 

o dia 16/08/2018 às 16h30min. INTIMO as partes, via DJE, da presente 

decisão. INTIMO a parte ré, via DJE, sendo, pessoalmente, a Defensoria 

Pública, para em 05 dias pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC. Certifique a Secretaria quanto ao 

retorno da resposta do ofício encaminhado às fls. 146. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 741578 Nr: 38396-57.2011.811.0041

 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: MARIA GONÇALVES ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO ANTÔNIO CARVALHO SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, GABRIELA DE 
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SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 Vistos.

Compulsando os autos, apesar de ter sido certificado que decorreu o 

prazo “in albis”, sem manifestação dos assistentes técnicos sobre o laudo 

pericial, verifico que as partes não foram intimadas para o ato.

Diante disto, intime a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, 

pessoalmente, para que no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste quanto ao 

laudo pericial juntado às fls. 206/255.

Visando dar prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução para 

o dia 21/08/2018 às 16h30min.

INTIME a parte ré, via DJE, sendo, pessoalmente, a Defensoria Pública, 

para em 05 dias pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme 

dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar 

ou complementar o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe ao d. patrono da parte intimar suas testemunhas (art. 455 

do CPC), com exceção da Defensoria Pública, cujas testemunhas serão 

intimadas conforme dispõe o art. 455, §4º, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 779426 Nr: 32879-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DIAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA., OESTE FORMAS, ANTONIO SILVA FILHO, ANA CRISTINA ALMEIDA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, MILTON CORREA DE MORAES - OAB:OAB/MT 

6.664, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 Vistos.

INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, em 15 dias.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1077964 Nr: 183-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F P DA SILVA TURCHEN- ME, FERNANDA 

PATRICIA DA SILVA TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA BEATRIZ LEAL 

SALVADOR CONTI - OAB:114395, REGINA CÉLIA BATISTA - 

OAB:135106, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 

12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de renúncia de fl. 299, ante a ausência de observância 

ao disposto no art. 112 do CPC, especialmente, no que tange à obrigação 

de comprovar que comunicou a renúncia ao mandante.

Ainda, certifique-se à secretaria quanto trânsito em julgado da sentença 

de fls. 294/297v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1020686 Nr: 32270-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOSMAR SILVA MACIEL, JUCELINO RIBEIRO DA 

SILVA, JOSÉ REINALDO DIAS DOS SANTOS, JOSÉ FAGUNDES DA 

COSTA, RAILO NUNES ARAÚJO, CLEIDE MARTINS LIMA, CÉLIO LUIZ 

RETORI, REGINALDO ALVES DE SOUSA, VALDIVINO BARROS PEREIRA, 

GENES IZAURO RODRIGUES, GERALDO LUIZ PEDROSA, LORIVAL 

PEREIRA LUZ, LILIA PINHEIRO DOS REIS, RAYANNE DOS REIS MACIEL, 

MARIA CÉLIA PEDROSA GIL, JAIME SANTOS DA SILVA, DELCIM DE SÁ 

PINHEIRO, NEOMARCIEL ALVES DE SOUZA, LEONARDO ALVES COSTA 

SOUSA, DANIEL MARIANO CARLOS, LUZIA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÚLIO TOSO, ROSALIA TOSO, 

NELCI TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PINTO DA SILVA - 

OAB:9400-GO

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 897443 Nr: 27885-92.2014.811.0041

 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: DINALTO DE ALMEIDA, OLMIRO MARTINS, PAULO 

PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO APOENA S/A, DIVINO ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

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

OAB:7.504/MT

 Vistos.

1. Considerando que o feito já foi saneado às fls. 257/259, e às fls. 260 e 

261, as partes depositaram o rol de testemunhas, designo audiência de 

instrução para o dia 21/08/2018, às 14h30min.

2. RESSALTO que pela nova sistemática cabe aos d. patronos das partes 

intimarem as suas testemunhas (art. 455 do CPC);

3. INTIME-SE, pessoalmente as partes para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

4. Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 920408 Nr: 43669-12.2014.811.0041

 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: MINERAÇÃO APOENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALTO DE ALMEIDA, DIVINO ALVES DA 

SILVA, NELSON KREULICH, CLARICE KHEULICH, EDSON KREULICH

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

OAB:7.504/MT

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

OAB:7.504/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de manutenção de posse, proposta por MINERAÇÃO 

APOENA S/A, em desfavor de ADINALDO DE TAL e outros¸ tendo por 

objeto uma área de terras, denominada Fazenda São Vicente, com área de 

1.831,2322 hectares, localizada no município de Nova Lacerda.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que, apesar de tratar-se de processo 

coletivo, que tramita há vários anos, não houve a citação por edital, 

indispensável em processos como este.
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Desta forma, determino, EXPEÇA-SE, portanto, edital de citação e 

intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do 

art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para defesa dativa.

Decorrido o prazo para apresentação da defesa, certifique-se e enviem 

os autos conclusos para saneamento do feito.

Após, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 166631 Nr: 16340-74.2004.811.0041

 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: GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA, ADALGISA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA HENGER, NERINEI DOS 

SANTOS RIBEIRO, AUGUSTO M. DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO A. DE 

JESUS, MARCO ANTÔNIO DE LIMA, HÉLIO CAETANO MOREIRA, BENEDITO 

BARBOSA DA SILVA, TAMIS VIANA DA SILVA, ZENÃO ALVES DOS 

SANTOS, AFONSO KRUBISCOSKI, EDILAINE APARECIDA DA SILVA, JARI 

JORGE DA SILVA, GERALDO DIAS NUNES, HELAINE MARIA HERGER, 

RAIMUNDO DE RIBAMAR, DINA MARIADOS SANTOS ALMEIDA, EDGAR R. 

DOS SANTOS, VANDO JOÃO NOGUEIRA, EDCARLO JOÃO NOGUEIRA, 

CLEUZENICE DE O. NETO, ILDA RODRIGUES DE LIMA A. DE SOUZA, 

JACINTO NETO DO NASCIMENTO, JOAQUIM A. DE OLIVEIRA, JOÃO RITA 

PEDROSO DE AMORIM, MANOEL PEDROSO DE AMORIM, JERÔNIMO 

VENERO DA SILVA, SÉRGIO BORGES DA SILVA, DJALMA PEREIRA 

PEDRO, MARCOS DA CRUZ MACEDO, RAMIRO DIAS DE QUEIROZ, LUÍS 

MÁRIO TAQUES DA SILVA, SALETE ERENI SCHUK, CELSO CARDOSO 

FIGUEIREDO, CLAUDINES SABINO, Réus Inominados Citados por Edital, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CÓRREGO 

CINCO LANCES, EVAELCIO RODRIGUES BETIN, HÉLIO CAETANO 

MOREIRA, JOSÉ BENEDITO ALVES, EDSON ISMÉRIO DOS SANTOS, 

MARCO ANTONIO DE LIMA, MARIA DA GLORIA COSTA ARRUDA, 

TEOMIZA DA COSTA ARRUDA, OLDEMAR SATÉLITE, JOSÉ AUGUSTO 

SANTOS, MARCIO DA CRUZ MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO JORGE DE 

OLIVEIRA - OAB:8590-MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, Hernandes 

Gonçalves de Lima - OAB:11806/MT, JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5.674/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - OAB:7189

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de devolução do prazo formulado pela parte requerida 

às fls. 429/431, posto que o despacho de fl. 391 não determinou a 

abertura de vistas para manifestar-se quanto à pericia.

A parte foi devidamente intimada do saneamento do processo, que 

designou a perícia, fixou pontos controvertidos às fls. 397/402, conforme 

certidão de fl. 406.

2. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de 

impugnação à proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1086679 Nr: 4583-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE ESPIRITA MARIA JOANA DE OLIVEIRA, 

PEDRO MAIA ALVES FERRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FRANCISCO LEÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - 

OAB:17.827/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse 

formulado por SOCIEDADE ESPIRITA MARIA JOANA DE OLIVEIRA 

representeda por PEDRO MAIA ALVES FERRER, contra ADILSON 

FRANCISCO LEÃO DE OLIVEIRA, sobre o imóvel localizado na Alameda 02, 

s/n, Setor 02, bairro Morada da Serra 03, Cuiabá - MT.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC.Intime-se as partes por intermédio de seus patronos via 

DJE.Considerando que o juiz, quando se deparar com indícios de crime, 

deve comunicar as autoridades competentes, determino que seja 

encaminhada cópia dos autos ao Instituto de Terras do Estado de Mato 

Grosso para que analise eventual interesse em questionar o contrato 

firmado com a parte autora e/ou regularizar a situação fática atual. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 930433 Nr: 49515-10.2014.811.0041

 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: ENOQUI INOCÊNCIO DE ARAÚJO, ZELIA MARIA DOS 

ANJOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA MENDES DE MORAES

 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: INÁ RODRIGUES - OAB:MT/ 

17.004, MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - OAB:12749/MT

 Com essas considerações, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 313, §2º II e 485, X do CPC, a presente 

ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta em 

21/10/2014, por ENÓQUI INOCÊNCIO DE ARAÚJO e ZÉLIA MARIA DOS 

ANJOS ARAÚJO, contra VANESSA MENDES DE BORAES, possessória de 

uma área de 5,848 hectares, localizada no Assentamento dos Pequenos 

Produtores do Recanto Das Seriemas, nesta comarca.Condeno a autora 

ao pagamento de custas e despesas processuais, no entanto, mantenho 

suspensa pelo prazo de cinco anos, por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios pela ausência de citação do 

réu.Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos 

registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 708909 Nr: 1898-59.2011.811.0041

 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: JOSE PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Alexandre Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:2270/RO, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZINA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:1624/MT, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL - 

OAB:14.889/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que figura como exequente 

JOSPE PEREIRA FILHO e executado JEFERSON ALEXANDRE MONTEIRO.

À fl. 214, foi determinado o cumprimento do acórdão do recurso de 

apelação 167913/2016, com a expedição do mandado de reintegração de 

posse.

Às fls. 218/219, foi cumprido o mandado, conforme certidão do oficial de 

justiça.

À fl. 225, a parte exequente informou que não há mais pendencias a 

serem cumpridas neste processo.

DECIDO.

Restando comprovado a satisfação da obrigação pretendida nesta ação 

executória, DECLARO EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, II 

do CPC.

Remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 885207 Nr: 20006-34.2014.811.0041

 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: ANA GOES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DE MOURA, ENDERSON 

VIEIRA MATOS, GENINHO, ZACARIAS, GENESIS FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:23.044/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:, EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - 

OAB:8463/MT, JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES - OAB:14669/MT, 

PATRÍCIA ATHAÍDE FIRMIANO - OAB:14.669/MT

 “Ex positis”, diante da ausência de demonstração da posse e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por ANA GOES DE CAMPOS, contra 

JOSE AUGUSTO DE MOURA, ENDERSON VIEIRA MATOS, GENINHO e 

ZACARIAS, sobre os Lotes 21, 22 e 23 situados na Rua Herondina, 

Quadra 01, loteamento das Flores, bairro Pedra 90, nesta 

comarca.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso 

pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Intime-se as partes.Preclusa a via recursal, dê-se 

baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1302413 Nr: 9066-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINI CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:24370/O

 Vistos.

Diante da inércia da d. advogada em proceder a devolução espontânea 

dos autos do processo cód. 764830 no prazo legal, nos termos do art. 

234, do CPC e art. 431, da CNGC, DETERMINO:

1. Expeça-se mandado de busca a apreensão dos autos;

2. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

para adoção das providências cabíveis;

3. Condeno a parte à perda do direito de vista dos autos fora da 

Secretaria.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035496-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

acerca da Petição de Embargos de Declaração Id. 13355911 e Id. 

13356146, postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007497-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXECUTADO)

 

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). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1135253 Nr: 25206-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CAMARGO DE SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição 

de recurso de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1049149 Nr: 46016-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES DA COSTA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n. 46016-81.2015.811.0041

Código 1049149

Vistos.

Verifico que à fl. 172, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 300,20 (trezentos reais e vinte centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do valor da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Intime-se a parte autora para que informe os dados bancários, empós 

expeça-se o respectivo alvará para liberação dos valores depositados 

nestes autos.
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Após, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1166008 Nr: 38380-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Processo n. 38380-30.2016.81.0041

Código 1166008

Vistos.

Verifico que à fl. 204, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 206 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 6.029,73 (seis mil e vinte e nove reais e setenta e três 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 206.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086849 Nr: 4649-43.2016.811.0041

 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: AILTON ROQUE PEREIRA

 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

 (...) Na verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, 

sendo a via dos declaratórios inadequada para tanto.Nesse sentido, a 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 

28/9/2015).Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença 

incólume.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083318 Nr: 3111-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DE OLIVEIRA ROSA

 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

 (...) Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou 

omissão, e não se sujeitam a preparo.Ou seja, além de serem cabíveis 

somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz devia se pronunciar de 

ofício ou a requerimento da parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

com a indicação de tais vícios.Analisando a sentença embargada, observo 

que razão assiste à embargante no que tange a omissão do julgado. Isso 

porque, verifico que por um lapso não houve a intimação das partes para 

se manifestarem após a juntada do laudo complementar, em conformidade 

com o disposto pelo artigo 477, §1°, CPC.“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO 

PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA 

PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 477 DO CPC. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. 

APELO PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 

0016985-66.2012.05.0080, Relator (a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2017).”Desta feita, ACOLHO 

os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos 

infringentes, para tornar sem efeito a sentença proferida às fls. 137/140 e 

determino a intimação das partes para manifestação acerca do laudo 

complementar (fl. 136) no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825616 Nr: 31591-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE SOUZA CHAVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 825616

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 96/97).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 
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525 do CPC.

Cumpra-se.

ito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944806 Nr: 57330-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAREDSON MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 57330-58.2014.811.0041

Código 944806

Vistos.

Verifico que à fl. 117, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 120 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.837,83 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e 

oitenta e três centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 120.

Após, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 418331 Nr: 5211-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO MICHAEL PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

- OAB:12.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:17.669/MT, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo n. 5211-62.2010.811.0041

Código 418331

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença do honorários advocatícios 

interposto pelo Banco Investcred Unibanco S.A em face de Italo Michael 

Pereira.

Contudo, verifico que não houve a devida conversão do processo no 

sistema Apolo, o que ensejou no momento do impulsionamento para que a 

parte autora desse prosseguimento ao feito, a expedição equivocada do 

AR para o executado.

Desta feita, determino que proceda-se a retificação do polo da demanda, 

devendo a gestora atentar-se ao disposto no art. 348 da CNGC, que 

estabelece:

“Art. 348. Quando houver protocolo de cumprimento de sentença nos 

procedimentos de conhecimento o gestor deve proceder à imediata 

conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença (código da 

classe 20126) e no sistema Projudi (código da classe 00156); o PJE será 

disciplinado por Resolução específica do Tribunal Pleno.”

Após, expeça-se nova carta de intimação para o exequente manifestar-se 

no prazo de 5 dias sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 910603 Nr: 37258-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIGLIANE CRISTINA SANTAREM GOMES, SISTEMA 

FACIL DE INCORPORADORA IMOBILIARIA V- SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ III SPE LTDA, GIGLIANE CRISTINA SANTAREM 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA - 

OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 CONCLUSÃO Ante o exposto, considerando toda a fundamentação fática 

e jurídica acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, da Ação Declaratória de Cobrança Abusiva 

para: a) condenar a parte requerida a restituir em dobro à quantia paga, a 

titulo de comissão de corretagem, a parte autora ao montante equivalente 

a R$ 5.347,80 (cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta 

centavos) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; b) condenar a 

parte requerida a restituir em dobro à quantia paga, a titulo de juros de 

obra, a parte autora ao montante equivalente a R$ 6.547,47 (seis mil 

trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

desde cada desembolso. Face à sucumbência na parte mínima do pedido, 

condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção 

ajuizada pelo Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária, em desfavor de 

Gigliane Cristina Santarem Gomes. Condeno a parte reconvinte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no 

artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, e inexistindo pedido 

de cumprimento de sentença, observe-se o disposto no art. 611 e seus 

parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Maio de 2017 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009995 Nr: 27598-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A, EDNA DA SILVA 

LEVENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 Processo n. 27598-95.2015.811.0041

 Código 1009995

Vistos.

DEFIRO o pedido.

Assim, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, pelo prazo de 

10 dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de maio de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014343-48.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1014343-48.2018.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação intentada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em 

desfavor de SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA , no qual se discute relação 

jurídica fundada em contrato estabelecido com instituição financeira. Com 

a criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. O artigo 1º §º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão 

tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas 

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Insta destacar que 

mesmo que o pedido esteja cumulado com perdas e danos, não há como 

afastar a competência da Vara Bancária, na medida em que conforme 

previsão do § 2º: “§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as 

ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Com tais 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência em direito 

bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. Às 

providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014314-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. T. (AUTOR)

MAYANA PEREIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014314-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HENRIQUE SOARES TECLIS, MAYANA PEREIRA SOARES RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. HENRIQUE 

SOARES TECLIS, representado por sua genitora Mayana Pereira Soares, 

ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação de 

autorizar/custear a sua internação em UTI sem a aplicação de qualquer 

carência. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária que sua genitora é beneficiária de plano de saúde da 

parte ré (id´s 13382309 e 13382330 a 13382326), a prematuridade do seu 

parto e a necessidade da sua internação em UTI - Unidade de Terapia 

Intensiva neonatal (id´s 13382310 a 13382333), dentro do prazo de 30 

(trinta) dias previsto no artigo 12 da Lei n. 9.656/1998. Nesse sentido, a 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme 

Informativo n. 584, de 27/5 a 10/6/2016: Quando o contrato de plano de 

saúde incluir atendimento obstétrico, a operadora tem o dever de prestar 

assistência ao recém-nascido durante os primeiros trinta dias após o parto 

(art. 12, III, "a", da Lei n. 9.656/1998), independentemente de a operadora 

ter autorizado a efetivação da cobertura, ter ou não custeado o parto, 

tampouco de inscrição do neonato como dependente nos trinta dias 

seguintes ao nascimento. Inicialmente, o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 prevê 

as modalidades de planos de saúde, na nomenclatura da lei, os 

segmentos, e, nessa extensão, os serviços mínimos compreendidos em 

cada uma das quatro modalidades estabelecidas. Na trilha do mecanismo 

desenvolvido pela citada lei, as operadoras de planos e seguros 

necessariamente oferecerão um serviço mínimo base, conforme descrito 

no art. 10 do citado diploma legal, e, a partir desse padrão 

(plano-referência), novos serviços poderão ser somados, agora tendo 

como referência as especificações das modalidades ou segmentações. 

Conclui-se, portanto, que é facultativa a inclusão de atendimento 

obstétrico na contratação do plano-referência (art. 12, III, a, da Lei n. 

9.656/1998), quando, então, deverá ser respeitada, dentre outras, a 

seguinte exigência mínima: "a) cobertura assistencial ao recém-nascido, 

filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os 

primeiros trinta dias após o parto;" Ainda, somada a essa cobertura, a lei 

assegura a possibilidade de inscrição do recém-nascido no plano ou 

seguro, como dependente, dispensado, inclusive o cumprimento dos 

períodos de carência e, aqui sim, desde que a inscrição ocorra no prazo 

máximo de trinta dias do nascimento (art. 12, III, b). Como visto, a 

disposição da alínea a do inciso III do art.12 é absolutamente clara ao 

afirmar que a modalidade de plano que incluir atendimento obstétrico deve 

garantir, no mínimo, cobertura assistencial ao recém-nascido durante os 

primeiros trinta dias após o parto, sem vincular essa prestação à prévia 

inscrição do recém-nascido no plano. Na verdade, a inscrição dentro dos 

trinta dias após o parto é condição, apenas, para que o filho se torne 

dependente do titular, pai ou mãe, sem a exigência das carências típicas, 

regulamentação, inclusive, a cargo da alínea b do mesmo inciso. Com 

efeito, o sentido da norma sob análise pode ser alcançado a partir de sua 

própria literalidade. Ademais, é importante não perder de vista que as 

previsões da Lei n. 9.656/1998 devem ser interpretadas a partir dos 

princípios gerais e contratuais do CDC. Desse modo, o evento que garante 

e impõe a assistência ao recém-nascido - nos termos da lei - é a opção do 
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filiado consumidor pela contratação de plano com atendimento obstétrico, 

e não o fato de o parto do recém-nascido ter sido custeado pela 

operadora do plano. Inclusive, conforme entendimento doutrinário, há a 

necessidade de se compreender a cobertura ao recém-nascido em maior 

extensão e, nessa linha, defende que a lei merece reparos, apontando-os: 

"(...) pode ocorrer que o recém-nascido permaneça em tratamento por 

mais de trinta dias após o parto. Nos termos em que foi redigida, a norma 

permite que as operadoras transfiram a responsabilidade pelo custo do 

tratamento do recém-nascido para os pais ou responsável ultrapassado o 

prazo de trinta dias, quando não deve ser assim. Portanto, deve-se 

entender que a cobertura assistencial estende-se ao recém-nascido 

durante os primeiros trinta dias após o parto ou enquanto durar o 

tratamento, se iniciado durante os primeiros trinta dias." (STJ, REsp 

1.269.757-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/5/2016, DJe 

31/5/2016). Do mesmo modo, verifico o perigo de dano inclusive o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que a parte autora poderá sofrer piora 

no seu quadro clínico, em decorrência da sua prematuridade, caso não 

venha a receber o tratamento adequado em UTI neonatal, de maneira que 

não se afigura legítima a negativa da sua internação sob a alegação de 

existência de carência pendente de cumprimento por parte da sua mãe. 

Necessário consignar, ainda, que o direito à saúde foi elevado pela 

Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser humano, a 

constituir bem de elevada importância. O direito subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição Federal de nosso País (CF, 196). 

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade se 

deve velar, de maneira responsável e representa, na concreção do seu 

alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 

pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possui a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. A 

partir dessa premissa, as operadoras ou seguradoras de saúde, na 

elaboração e no cumprimento do contrato, possuem o dever de agir com 

boa-fé, a abranger o respeito e a lealdade, preservando-se a dignidade, a 

saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do 

segurado, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade. De fato, o 

direito à livre iniciativa, que garante a atuação destas empresas no 

mercado, deve ser exercido em harmonia com o princípio da boa-fé 

objetiva, respeitando-se a defesa dos consumidores, porquanto as 

restrições, quanto aos procedimentos complementares e opcionais, não 

podem abranger, em contrapartida, intervenções e tratamentos 

indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, tanto física 

quanto mental. Ora, é certo que a impossibilidade da parte autora em ser 

tratada em UTI neonatal, poderá agravar o seu quadro de saúde de forma 

imediata, com efetivo aumento de risco ao seu bem estar/saúde/vida, 

fazendo com que a ausência do tratamento lhe imponha condições 

extremamente gravosas, isto sem contar o risco do desencadeamento de 

outras doenças/enfermidades, o que tornará muito mais custoso ao plano 

de saúde se ocorrer. Friso, ainda, que a matéria em discussão nos autos 

deve ser analisada à luz do entendimento consolidado pelo Colendo 

Tribunal Superior de Justiça que a respeito do tema fez editar a Súmula 

469, verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de saúde.” Dessa forma, dúvidas não pairam quanto à aplicação 

da legislação consumerista ao caso dos autos, o que desde já pugna a 

parte autora, com a consequente aplicação das medidas que asseguram 

os direitos básicos do consumidor, especialmente aquelas previstas nos 

artigos 6º, incisos IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

entre outras. Ademais, entendo que além de afrontar os dispositivos da 

legislação consumerista é inegável que a demora em autorizar, custear, 

proporcionar de maneira efetiva o tratamento indicado, atenta também 

contra o princípio da boa-fé contratual, cuja previsão está contida no 

artigo 422 do Código Civil Brasileiro, verbis: “Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Em última análise, dada a 

gravidade da situação relatada e demais aspectos envoltos na 

controvérsia, incide no caso dos autos o princípio da dignidade da pessoa 

humana que constitui um dos fundamentos sobre os quais está alicerçada 

a República, conforme previsão contida no artigo 1º, III, da Constituição 

Federal, verbis: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) III - a dignidade da pessoa humana;” Nesse diapasão, o contrato não 

pode ser visto tão-somente como um instrumento de circulação de 

riquezas, mas também como de desenvolvimento social, visto que o 

interesse das partes contratantes não pode contravir a valores 

constitucionais, como por exemplo, a defesa do consumidor (CF, 5.º, 

“caput”, XXXII, e 170, “caput”, V). Portanto, em que pese o interesse 

econômico das empresas de plano/seguro de saúde, entendo ser mais 

relevante a proteção que deve ser conferida consumidores, que têm 

posição vulnerável na relação jurídica (art. 4.º, I, da Lei 8078/90), 

sobretudo porque o objeto principal do negócio jurídico é a saúde, direito 

fundamental social. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à 

sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO, liminarmente, a 

tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, 

para determinar que a ré autorize/custeie a internação da parte autora, 

recém-nascido, em UTI neonatal, conforme prescrito pelo médico 

assistente que o acompanha, independentemente do cumprimento de 

qualquer carência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

execução indireta, inclusive, com a aplicação de multa cominatória diária 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento 

injustificado, limitada ao patamar de 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil 

reais), sem prejuízo da sua majoração. Cumprida a liminar, voltem-se os 

autos conclusos para designação da audiência do artigo 334 do NCPC, ao 

passo que o sistema de pauta eletrônica está neste momento indisponível 

para tanto. Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, inclusive, sendo 

necessário, em sede de plantão judicial. Cuiabá, 29 de maio de 2018. 

Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Processo Número: 1014519-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AD'ORO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PJE n. 1014519-27.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de ação ajuizada por 

AD'ORO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, distribuída para 

esta Terceira Vara Cível. No entanto, a causa é de competência da Vara 

Especializada da Fazenda Pública, razão pela qual declino a competência 

para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio 

de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014299-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PEREIRA FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014299-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ESTEVAO PEREIRA FREIRE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 
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requerendo o seu levantamento (id. 13321930). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 13321930 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 6833784 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023209-16.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023209-16.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSIMEIRE DO CARMO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13321436). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 13321436 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 4487158 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017819-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TONIAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017819-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PATRICIA TONIAZZO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos autos informando 

o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 13321254). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

13321254 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 8050464 pág. 01). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021764-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021764-26.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROGERIO JOSE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por ROGERIO JOSE DE SOUZA em face da sentença de id. 11144059 . A 

parte embargante alega a existência de omissão, bem como contradição 

no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da requerida, 

pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula 426 do STJ e a 

majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus 

embargos para que seja feita a integração à sentença ou esclarecimento 

quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos 

(id. 11193490). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício. Isso porque, não há na exordial ou impugnação da autora o suposto 

pedido quanto à comunicação da requerida com a requerente apenas por 

meio deste processo, bem como, não verifico que os meios de defesa 

utilizados pela seguradora constituem atos que justificam a litigância de 

má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de Processo Civil 

define os casos em que estará configurado o referido instituto: “Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidentes manifestamente infundados. VII - interpuser recurso 

com intuito manifestamente protelatório.” No caso em análise, portanto, não 

restou configurada a litigância de má-fé. Quanto à arguição de 

afastamento da Súmula 426 do STJ, não se trata de matéria de discussão 

em embargos de declaração. Por fim, quanto aos honorários advocatícios 

a sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10% 

sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 §8º do CPC é muito 

claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma margem para que 

se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários advocatícios, 

levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o grau de zelo 

do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na verdade, a parte 

embargante pretende a modificação da sentença, sendo a via dos 

declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 
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motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado os vícios propalados. Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração. Caso haja a interposição de recurso 

de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal. Caso contrário, cerifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021779-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREGORIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021779-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO GREGORIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por MARCIO GREGORIO DOS SANTOS em face da sentença de id. 

11191481. A parte embargante alega a existência de omissão, bem como 

contradição no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da 

requerida, pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula 426 do STJ 

e a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos 

seus embargos para que seja feita a integração à sentença ou 

esclarecimento quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos (id. 11193234). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 7, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Quanto à 

arguição de afastamento da Súmula 426 do STJ, não se trata de matéria 

de discussão em embargos de declaração. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

§8º do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021765-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021765-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLAILZA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por CLAILZA PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença de id. 

11117448. A parte embargante alega a existência de omissão, bem como 

contradição no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da 

requerida, pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula 426 do STJ 

e a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos 

seus embargos para que seja feita a integração à sentença ou 

esclarecimento quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos (id. 11191725). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 6, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Quanto à 

arguição de afastamento da Súmula 426 do STJ, não se trata de matéria 

de discussão em embargos de declaração. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

§8º do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021757-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021757-34.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VANESSA GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por VANESSA GOMES DA SILVA em face da sentença de id. 11115580. A 

parte embargante alega a existência de omissão, bem como contradição 

no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da requerida, 

pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula 426 do STJ e a 

majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus 

embargos para que seja feita a integração à sentença ou esclarecimento 

quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos 

(id. 11191302). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 6, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 
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partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Quanto à 

arguição de afastamento da Súmula 426 do STJ, não se trata de matéria 

de discussão em embargos de declaração. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

§8º do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021272-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SERAFIM 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021272-34.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JANAINA SERAFIM SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por JANAINA SERAFIM SOUZA em face da sentença de id. 11116048. A 

parte embargante alega a existência de omissão, bem como contradição 

no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da requerida, 

pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula 426 do STJ e a 

majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus 

embargos para que seja feita a integração à sentença ou esclarecimento 

quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos 

(id. 11191540). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 6, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Quanto à 

arguição de afastamento da Súmula 426 do STJ, não se trata de matéria 

de discussão em embargos de declaração. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

§8º do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 
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PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027745-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027745-36.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA em face da sentença de id. 

11980610. A parte embargante alega a existência de omissão, bem como 

contradição no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da 

requerida, pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula 426 do STJ 

e a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos 

seus embargos para que seja feita a integração à sentença ou 

esclarecimento quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos (id. 12115158). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 7, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Quanto à 

arguição de afastamento da Súmula 426 do STJ, não se trata de matéria 

de discussão em embargos de declaração. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

§8º do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037037-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037037-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANO PIRES TEIXEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO PIRES 

TEIXEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 31.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 
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razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 11049705, 

11049709, 11049716, 11049737, 11049752, 11049762, 11049774, 

11049800 . Devidamente citada (id. 11082518 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11390717, 11390722, 11390735, 

11390745, 11390740, 11390752, 11390761, 11390768 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; III - Do Requerimento Perante a Porto Seguro. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

12487999 . Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 11897092 . A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 13239801 . A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 13176727 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Referida preliminar não prospera, 

haja vista a requerente juntar aos autos pelo id. 11049800, o comprovante 

de requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

suscitada. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11049762), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11897092). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 31.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 
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do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11897092), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão JOELHO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos joelhos terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (31.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 
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autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 24 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007055-83.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO, em face da sentença 

de id. 13023194. A parte embargante alega a existência de contradição, 

quanto ao valor da condenação. Requer o acolhimento dos seus 

embargos para que seja reformada a referida decisão. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 

1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício. Isso porque, ao analisar os comprovantes de gastos com despesas 

médicas e suplementares, verificou-se a juntada de despesas com 

combustível, o que não se enquadra como despesas médicas 

suplementares. Na verdade, a parte embargante pretende a modificação 

da sentença de id. 13023194, sendo a via dos declaratórios inadequada 

para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. 

(TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. 

(TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Assim, os presentes 

embargos declaratórios não comportam acolhimento por não haver no 

julgado os vícios propalados. Desta feita, REJEITO os presentes embargos 

de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022619-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

OVIDIO ROSA MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs Embargos de Declaração ao id. 13216971, ao argumento de que 

há omissão na sentença de id. 13122593, vez que, não fora apreciado a 

questão de ausência de cobertura técnica, decorrente do não pagamento 

do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento. Requer 

sejam conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, 

especialmente para fazer constar a apreciação quanto ao não pagamento 

do prêmio. É o relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, observo que razão assiste ao embargante no que tange a 

omissão, vez que não fora apreciado o pedido em sede de mérito, quanto 

à ausência de cobertura técnica, decorrente do não pagamento do prêmio 

do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento. Quanto a este 

assunto nossos Tribunais já possuem posicionamento: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT – DESNECESSIDADE – 

SIMPLES PROVA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E DO DANO 

DECORRENTE – SALÁRIO MÍNIMO – ÉPOCA DO ACIDENTE - GRAU DA 

INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente e considerando que o acidentado juntou 
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certidão de ocorrência emitida pela Polícia Militar de Mato Grosso onde 

consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito 

oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o 

aferimento da indenização. A comprovação do pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Deve 

ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido 

arbitramento da indenização. A incidência tanto dos juros como da 

correção monetária em condenação com base em salário mínimo não 

configura bis in idem. Estando os honorários advocatícios em consonância 

com o art. 20, §3°, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC, não merece reforma. (TJMT 

- Ap 18265/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/05/2012, Publicado no DJE 15/06/2012 - 

detaquei)”. Nesse diapasão não assiste razão para o não pagamento da 

Referida indenização do Seguro DPVAT. Com essas considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios da Omissão 

apontados. P.R.I. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007791-04.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDINEI ALVES RAMALHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13297518). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará do valor 

da condenação, conforme requerido (id. 13297518 pág. 01), o qual possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 

5522962 pág. 01). Expeça-se, ainda, o competente alvará dos honorários 

periciais, na conta informada pelo perito (id. 10986474 pág. 01). Com o 

trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017863-84.2016.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO REFFATTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes ao id. 9636775, 

ao argumento de que há contradição na sentença de id. 9560456, vez que 

quanto a contradição foi arguido erro material ao prolatar o valor devido, 

não sendo observado que se tratava de pedido de DAMS. Requer sejam 

conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a contradição, 

especialmente para fazer constar no dispositivo o valor aferido em sede 

de despesas médicas e hospitalares. É o relato. Decido. Conheço dos 

presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos id. 9694262. 

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, observo que razão assiste à embargante no que tange a 

contradição no julgado. Verifico que por um lapso a sentença foi julgada 

como se fosse uma Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, haja vista 

ocorrer pericia médica na audiência de conciliação. Ocorre que a presente 

ação trata apenas de ressarcimento por despesas médicas e 

hospitalares, com pedido expresso na exordial, o qual se dá o valor da 

causa em R$2.565,11 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e onze 

centavos). Com essas considerações, ACOLHO os embargos de 

declaração, e em efeitos infringentes julgo procedente o pedido da inicial, 

fazendo constar no dispositivo da sentença a seguinte redação: “Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada. Os documentos acostados aos autos (id. 3253055), corroboram 

a afirmativa do autor, no sentido de que houveram despesas médicas 

suplementares, quais sejam, diárias e taxas hospitalares, medicamentos e 

radiografias, no montante de R$2.565,11 (dois mil quinhentos e sessenta e 

cinco reais e onze centavos). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.565,11 (dois mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.”. Caso 

haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de maio de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034656-64.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: 

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE 

SANTA MARIA Vistos. ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S/A ajuizou a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO em face de ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

UNIDOS DE SENTA MARIA - APRUSMA, alegando ser devedora da 

importância de R$ 4.822.630,96 (quatro milhões, oitocentos e vinte e dois 

mil, seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos), decorrente de 

uma incorporação de Instalações Elétricas, mas que se viu impossibilitada 

de quitar a sua obrigação, em razão de dúvida acerca da legitimidade dos 

representantes legais da ré que se encontraria em situação irregular, o 

que levou-a a promover a presente ação, com fulcro no artigo 355, inciso 

IV, do Código Civil. Requereu, então, a concessão do prazo de 05 (cinco) 

dias para efetivação do depósito judicial da referida quantia, com a 

cessação dos efeitos da mora e de eventuais riscos, bem como o 

julgamento de procedência da presente ação com a declaração da 

satisfação da sua obrigação perante a ré e da consequente consolidação 

da transferência das instalações elétricas para cuja construção a parte ré 

participou financeiramente, bem como a condenação da parte ré nos 

demais consectários legais. Com a petição inicial de id´s 10696179 e 

10696197, os documentos de id´s 10696206, 10696224, 10696230, 

10696237, 10696240 e 10696249. Instada (id 10698712), parte autora 

comprovou o recolhimento das custas e despesas processuais e efetivou 

o depósito judicial da importância cuja consignação em pagamento 

pretende (id´s 10887490, 10887512, 10887551, 10887561, 10887573 e 

10887583). A sociedade advocatícia constituída pelos advogados que 

representaram a parte ré em sede administrativa, requereu a sua 

habilitação como assistente litisconsorcial (id´s 11046786, 11046838, 

11046841, 11046854, 11046859, 11046866, 11046877 e 11046887). No 

entanto, a citada sociedade de advogados desistiu da sua intervenção de 

terceiros (id 11956014). A parte ré, por sua vez, apresentou contestação, 

acompanhada de documentos, alegando a inexistência de recusa em 

receber o seu crédito, bem assim a sua concordância com o valor 

consignado, repisando não ter ocorrido qualquer causa justificadora do 

cabimento da consignação em pagamento. Defendeu a aplicação do 

princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento dos ônus 

da sucumbência, o levantamento imediato dos valores consignados em 

Juízo, bem como a impossibilidade de devolução da importância depositada 

no caso de improcedência da ação. Ao final, requereu a improcedência da 

ação (id´s 11980505, 11980559, 11980597, 11980620, 11980654, 

11980705, 11980759 e 11980803). A parte ré manifestou-se, ainda, 

requerendo o levantamento dos valores incontroversos, conforme a 

proporção indicada relativamente ao seu crédito líquido e o dos honorários 

do seu advogado (id´s 12226927 e 12226937). É o relatório. Fundamento e 

decido. Tendo em vista a apresentação de contestação pela parte ré e a 

inocorrência das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351 do CPC, 

tem-se que o processo admite o julgamento antecipado do seu mérito, uma 

vez que não se faz necessária a produção de outras provas além da 

prova documental já existente nos autos, a qual reputo como suficiente 

para a formação do convencimento deste Juízo, por ser o seu 

destinatário, e o consequente deslinde do feito (NCPC, 347, 353, 355, I). 

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência do pedido de intervenção de 

terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial formulado pela 

sociedade de advogados que representa a parte ré, uma vez que 

manifestada antes mesmo da sua apreciação por este Juízo. No mérito, 

trata-se de ação de procedimento especial versando sobre a pretensão 

da parte autora de pagamento em consignação mediante o procedimento 

especial de consignação em pagamento de valor destinado ao 

ressarcimento à parte ré dos valores que esta despendeu com a sua 

participação financeira na construção da infraestrutura de transmissão de 

energia elétrica incorporada por aquela em decorrência de programa 

estatal de desenvolvimento. Compulsando detidamente os autos foi 

possível depreender que a parte ré buscou administrativamente junto à 

parte autora em o seu ressarcimento relativamente aos valores que 

despendeu com a sua participação financeira para a construção de 

infraestrutura de transmissão de energia elétrica a qual deveria ser 

incorporada por esta em decorrência do plano de universalização do 

setor, conforme regulamentado pela Resolução 223/2003 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Concluído o processo administrativo 

foi constatado o direito da associação ré ao ressarcimento da sua 

participação financeira para a construção da EXTENSÃO DE REDE EM 

MÉDIA TENSÃO 34,5 KV RURAL, COM 19.420M CABO 1#2CAA, MAIS 

81.217M DE CABO 3#2CAA, IMPLANTAÇÃO DE 819 POSTES DE 

CONCRETO E INSTALAÇÃO DE 12 TF DE 10 KVA E 84 TF 15 KVA, na 

Estrada Rural da Comunidade Santa Maria, no município de Brasnorte/MT, 

na importância de R$ 4.822.630,96, (quatro milhões oitocentos e vinte e 

dois mil seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos), em uma única 

parcela, até o dia 27/10/2017, mediante a assinatura e devolução do 

“Instrumento Particular de Acordo para Restituição de Valores”, até a data 

de 15/10/2017. Não obstante a isso, ressai dos autos a ocorrência de 

problema relacionado à regularidade da documentação da associação, o 

que acabou por inviabilizar o pagamento na via administrativa, mormente 

diante da necessidade da concessionária autora em obter os documentos 

representativos da quitação da sua obrigação pecuniária e da 

consequente incorporação das respectivas instalações elétricas, cuja 

participação financeira para sua construção constituiu o objeto do pedido 

de ressarcimento, relativo ao qual houve inclusive manifestação de 

anuência para possível consignação em Juízo (id 11046887). A respeito 

do pagamento em consignação, os artigos 334, 335, inciso I, 336, 337, 339 

e 343, do Código Civil, dispõem que: Art. 334. Considera-se pagamento, e 

extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário 

da coisa devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação tem 

lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na devida forma; (...) Art. 336. Para que a 

consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em 

relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os 

quais não é válido o pagamento. Art. 337. O depósito requerer-se-á no 

lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, 

os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. (...) Art. 

339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, 

embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e 

fiadores. (...) Art. 343. As despesas com o depósito, quando julgado 

procedente, correrão à conta do credor, e, no caso contrário, à conta do 

devedor. Já no que diz respeito ao procedimento especial de consignação 

em pagamento, os artigos 539, caput, 540, 542, 544 e 546, do Código de 

Processo Civil, dispõem que: Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá 

o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação 

da quantia ou da coisa devida. (...) Art. 540. Requerer-se-á a consignação 

no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os 

juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. (...) Art. 

542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou da 

coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do 

deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o; II - a citação do réu 

para levantar o depósito ou oferecer contestação. (...) Art. 544. Na 

contestação, o réu poderá alegar que: I - não houve recusa ou mora em 

receber a quantia ou a coisa devida; II - foi justa a recusa; III - o depósito 

não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; IV - o depósito não é 

integral. (...) Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta 

a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor 

receber e der quitação. A respeito da demanda consignatória, o professor 

Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: “(...) tem como objetivo 

permitir a extinção de uma obrigação sempre que o devedor não consegue 

realizar o pagamento, seja por resistência do credor em recebê-lo, seja em 

razão de obstáculo alheio à sua vontade. O pedido do autor tem natureza 

meramente declaratória, apontando para a correção e suficiência do 

depósito realizado, sendo objeto de debate na demanda judicial justamente 

a correção de tal depósito. Em tese trata-se de demanda simples, na qual 

se discutirá se o depósito inicial foi apto a extinguir a obrigação do 

devedor-autor.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel 

Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No 

caso dos autos, portanto, embora a parte autora tenha fundamentado a 

sua pretensão consignatória em dúvida (CC, 335, IV) e parte ré tenha 

alegado em sua defesa a inocorrência da sua recusa em receber a 

quantia devida (NCPC, 544, I) ou de qualquer outras das hipóteses 

previstas no artigo 335 do Código Civil hábil a justificar o ajuizamento da 

presente ação, tem-se que a parte ré buscou junto à parte autora o seu 

ressarcimento por sua participação financeira na construção de 

instalações de transmissão de energia elétrica, nos termos da Resolução 

n. 233/2003 da ANEEL. Contudo, não demonstrou no tempo e modo 

devidos a regularidade do seu registro junto ao órgão competente, o que, 

de fato, não configurou a sua recusa ao recebimento do valor 

correspondente ao seu ressarcimento, mas sim a sua incapacidade para a 

outorga da quitação devida, bem como da transferência do patrimônio 

ressarcido à concessionária de serviços públicos autora. A respeito da 

regularidade do registro das associações, o civilista Flávio Tartuce leciona 

que: “A associação deve sempre ser registrada, passando com o registro 
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a ter aptidões para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Como 

ocorre com todas as pessoas jurídicas, a associação tem identidade 

distinta dos seus membros...” (Manual de direito civil: volume único / Flávio 

Tartuce. 4. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2014). Nesse diapasão, da acurada leitura do inciso I do artigo 

335 do Código Civil é possível verificar o cabimento da presente ação 

consignatória em pagamento, uma vez que a associação ré não pôde dar 

à concessionária de energia elétrica autora a necessária quitação da 

obrigação desta, no tempo e modo em que eram devidos, por faltar-lhe 

aptidão jurídica para tanto, em razão da irregularidade do seu registro junto 

ao Tabelionato e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 

Cuiabá/MT, que veio a ser regularizado somente em 09/02/2018. Demais 

disso, apesar de ter contestado a ação sob o aspecto acima abordado, a 

parte ré reconheceu a regularidade do valor do pagamento em 

consignação efetuado pela parte autora, o que impõe a declaração da 

satisfação e consequente extinção da obrigação desta junto àquela, bem 

como a condenação da associação ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 334, 335, I, 336, 337, 338 e 343, do Código Civil e dos artigos 539, 

540 e 546, do Código de Processo Civil. Desta feita, JULGO PROCEDENTE 

a presente ação de consignação em pagamento para DECLARAR a 

satisfação e consequente extinção da obrigação da parte autora junto à 

parte ré, referente ao ressarcimento a esta do valor de R$ 4.822.630,96, 

(quatro milhões oitocentos e vinte e dois mil seiscentos e trinta reais e 

noventa e seis centavos), relativamente à sua participação financeira na 

construção da infraestrutura de transmissão de energia elétrica, 

consubstanciada na EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO 34,5 KV 

RURAL, COM 19.420M CABO 1#2CAA, MAIS 81.217M DE CABO 3#2CAA, 

IMPLANTAÇÃO DE 819 POSTES DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE 12 TF 

DE 10 KVA E 84 TF 15 KVA, localizada na Estrada Rural da Comunidade 

Santa Maria, no município de Brasnorte/MT, bem como a sua consequente 

incorporação pela parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

benefício econômico acima, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, 

incisos I a IV, e § 6º, do Novo Código de Processo Civil. Expeçam-se os 

competentes alvarás para liberação do valor incontroverso de R$ 

4.250.000,00 (quatro milhões e duzentos e cinquenta mil reais), sendo que 

destes 65% em favor da associação ré (credora) e 35% em favor da 

sociedade de advogados que a representa, constando os dados 

bancários informados, conforme requerido (id 12226937). Após o trânsito 

em julgado da presente sentença, a parte controversa deverá ser 

destinada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios sucumbenciais em que condenada ao pagamento 

a associação ré, sendo que eventual saldo remanescente deverá ser 

liberado em seu favor. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 

2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029532-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

embargos declaratórios opostos por NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA 

contra a sentença proferida no id. 13160376 que condenou a parte 

requerida ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT, a parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional/segmento afetado, no valor de 

R$ 843,25 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). 

Sustenta o cabimento dos presentes embargos de declaração em razão 

de suposto equivoco no valor da condenação. Alega a embargante que a 

lesão apurada no laudo pericial (id. 11121629) no que tange ao 

SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL, deveria ser calculado sobre o valor 

máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), motivo 

pelo qual requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeito 

modificativo ao julgado para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização no valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). A requerida compareceu aos autos requerendo a rejeição dos 

embargos de declaração (id. 13387187). É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, quanto ao equivoco apontado, qual 

seja, erro no cálculo do valor atribuído na indenização, entendo que razão 

não assiste à embargante. Isso porque, o laudo pericial (id. 11121629) 

concluiu que a embargante apresentou invalidez permanente parcial 

incompleta NO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), onde a sentença embargada 

foi clara em pontuar o segmento afetado, bem como o valor máximo 

indenizável ao membro afetado, vejamos: Segmento anatômico Marque 

aqui o percentual. 1ª Lesão: Seg. Coluna Cervical [ ]10% Residual [x] 25% 

Leve [ ] 50% Média [ ] 75% Intensa Sendo certo que a nova tabela do 

DPVAT estabelece a quantia/valor a ser pago como indenização por 

acidente de trânsito de acordo com a parte do corpo afetada é categórica 

na definição do valor máximo indenizável à lesão do segmento da coluna 

vertebral, vejamos: “Por PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM 

SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL, exceto o sacral, (25%) do máximo 

indenizável, que corresponde à R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais).” Cumpre-me ainda esclarecer que a coluna vertebral é 

composta pelas vertebras/segmentos cervicais, torácicas, lombares, 

região do sacro e cóccix. Dessa forma não há duvidas, de que o cálculo 

apresentado na sentença está em conformidade com a lesão 

apurada/constatada na pericial realizada na embargante (id. 11121629). 

Ademais, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Posto 

isso, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise 

apresenta-se como impróprio para alterar o decisório objurgado. Diante do 

exposto, recebo os embargos de declaração, mas rejeito a sua pretensão 

recursal, mantendo intacta a sentença prolatada no id. 13160376 deste 

feito. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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LAIS YASMIM SILVEIRA DOS SANTOS OAB - 026.098.172-90 

(REPRESENTANTE)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011040-60.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN RYAN SILVEIRA GONCALVES, ARUNNA 

VICTORIA SILVA GONCALVES REPRESENTANTE: LAIS YASMIM SILVEIRA 

DOS SANTOS, WISLYENE ELYTH DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. WILLIAN RYAN 

SILVEIRA GONÇALVES E OUTROS, devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, ingressaram com a presente ação sumária de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ao argumento de que no dia 2.01.2017, JORGE 

BANDEIRA GONÇALVES, pai dos autores, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em óbito, conforme atesta boletim de 

ocorrência e certidão de óbito. Requer a procedência da ação para que a 

ré seja condenada ao pagamento da quantia de R$13.500, referente ao 

seguro obrigatório. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

6028499, 6028500, 6028501, 6028502, 6028503, 6028504, 6028505, 

6028506, 6028508, 6028509, 6028510, 6028511, 6028512, 6028513, 

6028514, 6028516, 6028517. Citada, a ré contestou a ação ao id. 

9089030. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

9438666. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

O presente feito será julgado em bloco com inúmeros outros feitos, em 

razão de tese jurídica já firmada por este Juízo em diversos julgamentos 

de casos repetitivos nos quais se discute a mesma matéria e possuem 

como objetivo a cobrança de indenizações referente ao DPVAT. Assim 

sendo, nos termos do art. 12, § 2º, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, passo a julgar este feito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia 

faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. A escolha do foro para o 

ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o 

domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu possui sede. Sobre o 

assunto há posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE 

DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO 

ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando 

indenização decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para 

ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1357813 RJ 

2012/0262596-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

24/09/2013) Como preceitua o artigo 46 §1º dp CPC, o domicilio do réu 

pode ser escolhido como foro para ajuizamento da ação, por se tratar de 

consórcio nacional a Seguradora Lider possui domicilio em todo território 

nacional, assim sendo nada impede a propositura da ação na comarca de 

Cuiabá. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que o documento acostado nos autos é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Requerimento 

Administrativo. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por WILLIAN RYAN SILVEIRA GONÇALVES E OUTROS em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Os autores 

impetraram ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, eis que seu 

genitor, Jorge Bandeira Gonçalves, fora vítima de acidente automobilístico 

em 26.01.2017, o que resultou em sua morte, conforme consta da certidão 

de óbito e boletim de ocorrência (ids. 6028511 e 6028512). Inicialmente, é 

importante salientar que a morte do genitor dos requerentes, restou 

devidamente comprovada nos autos, consoante os documentos de ids. 

6028511 e 6028512, a demonstrar a ocorrência do sinistro, razão pela 

qual é devido o pagamento da indenização, pois este se encontra 

condicionado somente à prova do acidente e dos danos dele decorrentes. 

No caso em tela o pedido inicial está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência e certidão de óbito ids. 6028511 e 6028512. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, a certidão de óbito, a qual 

comprova a veracidade da informação constante na inicial. Dessa forma, 

comprovado o óbito e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. Com efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT 

deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. 

Sobre o assunto o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

assentou: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - 

RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - 

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL 
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PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU 

DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 

198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro 

Borges – Julgamento: 26.03.2014) “Na ação em que se pretende o 

recebimento de indenização securitária é necessária a prova pericial 

médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau 

de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de sentença por 

arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da 

publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI 

N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ –ARBITRAMENTO 

PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre 

cerceamento de defesa quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à apelada, não havendo a necessidade da produção de outras 

provas para a comprovação da debilidade da vítima. Quando a lesão 

sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a 

quantificação e o devido arbitramento da indenização.” (TJMT, Ap, 

128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da publicação no 

DJE 24/03/2014)”. Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a 

hipótese dos autos, o percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o 

cálculo da indenização. Ademais, com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”. Assim, a indenização deve ser 

calculada na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 

1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelecendo que 

para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório 

será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso em tela, 

conforme já demonstrado, a indenização deve corresponder a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.”. Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, ou seja 

desde o evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1483620/SC)[1], aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete 

a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, julgo procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por WILLIAN RYAN SILVEIRA GONÇALVES E OUTROS, em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar 

ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso 

(26.01.2017), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio 

de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032403-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032403-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIEL NOVAES 

TOSTA FERREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22.03.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10349121, 10349122, 10349123, 10349124, 10349125, 10349126, 

10349127, 10349129 . Devidamente citada (id. 10403831 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 11534795 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II –Pedido Administrativo 

Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12272527 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 11160167 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13135017 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13274498 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 
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entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10349125), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11160167). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 22.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11160167), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MWMBRO 

INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22.03.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015588-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021275-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019013-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023576-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020785-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012546-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010796-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017155-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUCAS COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010376-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GANACEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005159-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CRISTIAN VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016195-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022112-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ROBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021108-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO BEM CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012241-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA SONIA TEIXEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012241-53.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEA SONIA TEIXEIRA COSTA Parte 

Ré: REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/07/2018, às 09h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista 

havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013820-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR CANDEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003322-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE BISPO CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028490-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027862-27.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ODIL BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032158-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813032 Nr: 19514-76.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JESUS PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVOLI DO BRASIL S. P.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON TADEU BERALDO - 

OAB:68274/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILIANE ANDRÉA 

FLEURY PIMENTA, para devolução dos autos nº 19514-76.2013.811.0041, 

Protocolo 813032, 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887021 Nr: 21256-05.2014.811.0041

 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: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, 

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO JOSÉ TEIXEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - 

OAB:18415/O, KAREN CRISTINA DIAS - OAB:SP-324344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida foi citada por edital e deixou de apresentar 

contestação, conforme consta dos autos.

Assim, nos termos do artigo 72, II do Código de Processo Civil nomeio-lhe 

curador especial o Defensor Público oficiante nesta unidade judiciária, que 

deverá ser intimado para apresentar resposta no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo diploma legal, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 708554 Nr: 1711-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO, DANIELY SENABIO 

VIEIRA, JAILDO FRANCISCO DE BARROS, MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDÃO DA SILVA - 

OAB:18.546/o, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se à habilitação dos herdeiros da parte autora, consoante 

petição de fls. 78.

Certifique-se se o confinante Jaildo Francisco de Barros foi citado ou não.

Com relação à confinante Maria do Carmo, pelo teor da certidão de fls. 72 

e ante a ausência de maiores dados individualizadores como CPF, indefiro 

o pedido de buscas junto aos orgaos publicos ou de concessionárias, 

devendo a citação ser feita pela via editalícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908028 Nr: 35552-32.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE, JOSÉ 

FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THATIANE TEIXEIRA FEITOSA- ME, THATIANE 

TEIXEIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, ANDERSON DIAS LEIRIA - OAB:15218, KARIN BORDIN 

TRELLES LASCH - OAB:15230-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fls. 124/126/verso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922770 Nr: 45107-73.2014.811.0041

 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: EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 Certifique-se se a parte requerente ofertou impugnação à contestação.

Outrossim, intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, justificando sua necessidade.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944245 Nr: 57008-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARA VIEIRA WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 
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- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Anote-se o nome dos novos patronos da parte requerida, que doravante 

serão intimados de todos os atos processuais.

Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fls. 164, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888414 Nr: 22174-09.2014.811.0041

 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: DALVA CEDRO LORENTI DA SILVA, ALYNE CEDRO 

LORENTI DA SILVA, ANA CLAUDIA CEDRO LORENTI DA SILVA, LUIS 

EDUARDO CEDRO LORENTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ CATARINO DA SILVA, 

ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES AMARAL SANTOS, LUCELIA CATARINA 

DOS SANTOS AMARAL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972 - MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o defensor público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 377428 Nr: 13486-34.2009.811.0041

 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: JOSÉ MARTINS MAGALHÃES, HÉLIA ALVES DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO 

DE MARIA HELENA AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - 

OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o decurso do prazo de resposta.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394088 Nr: 29549-37.2009.811.0041

 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: BENEDITO DE ARRUDA, DAVILSON DE ARRUDA, JOÃO 

MENDES DA COSTA, MARIANA SOARES LESCO DA SILVA, IONE DE 

ALMEIDA ARRUDA, MARLENE NASCIMENTO LOPEZ, PATRICIA DE 

ARRUDA VIEBRANTZ, ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, OVIDIO 

MARTINS DE CARVALHO, PETRONILIA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:6697, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, 

VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Designo audiência de instrução para o dia 22 de agosto de 2018 às 16 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da 

complementação do laudo pericial de fls. 1054/1056, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742503 Nr: 39394-25.2011.811.0041

 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: DILSON ANTÔNIO DA SILVA

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

LTDA, FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

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

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 15 de agosto de 2018 às 16 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796544 Nr: 2896-56.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GASTÃO DE MATTOS MULLER, MARIA DA 

GLÓRIA DE MOURA MULLER, GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 Defiro o pedido de fls. 229/230 devendo serem feitas as retificações 

necessárias.

Proceda-se ao cadastramento das novas advogadas da parte requerida e 

após, intime-as para que apresentem contrarrazões ao agravo retido de 

fls. 226/227, no prazo de 10 (dez) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745048 Nr: 42158-81.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 
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OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida foi citada por edital e deixou de apresentar 

contestação, conforme consta dos autos.

Assim, nos termos do artigo 72, II do Código de Processo Civil nomeio-lhe 

curador especial o Defensor Público oficiante nesta unidade judiciária, que 

deverá ser intimado para apresentar resposta no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo diploma legal, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 942014 Nr: 55755-15.2014.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAZIA ALVES ALENCAR 

- OAB:9026/MT

 Manifeste-se a parte autora acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco)dias, notadamenteem face do requerido José Tadeu Reyes, 

tendo em vista o não atendimento da correquerida Natanazia Alves 

Alencar das determinações judiciais.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 168540 Nr: 18097-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASER LOUZADA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARGEMIZA DE CAMPOS 

FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO, MANOEL 

DA CRUZ PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, FÁBIO 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083, MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4.410/MT

 Traslade-se cópia da petição de fls. 1122/1123 para os autos em apenso 

de código n. 796544.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327134 Nr: 330-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:12.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Intime-se o douto advogado da parte requerida para que informe o 

endereço de Cleire Aparecida da Silveira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, ante a necessidade de nomeação de curador especial, 

colha-se o parecer ministerial.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 750742 Nr: 2474-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito e bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883362 Nr: 18806-89.2014.811.0041

 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: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE PICORELLI, OCIMAR CARNEIRO 

DE CAMPOS, SAAFEMT - SINDICATO DOS AGENTES DE ADM. 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENELSON ALESSANDRO 

NONATO, ROGERIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 A parte requerida foi citada por edital e deixou de apresentar 

contestação, conforme consta dos autos.

Assim, nos termos do artigo 72, II do Código de Processo Civil nomeio-lhe 

curador especial o Defensor Público oficiante nesta unidade judiciária, que 

deverá ser intimado para apresentar resposta no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo diploma legal, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742165 Nr: 39039-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

ARAUJO VIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, IMOBILIÁRIA 

CATARINENSE LTDA., GEORGE SUMIWA YAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Certifique-se a secretaria do Juízo se o despacho de fls. 47 foi cumprido 

integralmente.

Outrossim, nos termos do art. 1 do Provimento n. 09/2017 – CGJ determino 

que a parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, instrua o presente 

feito com os seguintes documentos:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);
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d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Tecnica de georrefenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

e) Midia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato 

.dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Os documentos deverão ser apresentados em 04 (quatro) vias, sendo 

uma para instruir a presente ação e as demais para remessa às 

procuradorias públicas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764263 Nr: 16902-05.2012.811.0041

 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: CIRO GOMES BEZERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GOMES MEZZOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA FACULDADE CÂNDIDO RONDON - OAB:

 Considerando o teor da certidão de fls. 94, nomeio Curador Especial, na 

pessoa da Advogada Dra. Jackeline Ramos da Silva, OAB-MT 23.807/O, 

com endereço profissional na Rua Cabixi, quadra 02, n. 15, Bairro Grande 

Terceiro, Cuiabá-MT, Fone 65-9 9255-1143, que deverá ser intimado e terá 

vista dos autos para apresentar resposta no prazo legal (Art.72, II, do 

CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, KAME 

SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR 

- OAB:10.884/MT, ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - 

OAB:13661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575, 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

PAULO CÉSAR PEREZ - OAB:97701, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685/O

 Designo audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2018 às 14 

horas para tomada de depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão e oitiva de testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881114 Nr: 17483-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIDES DE SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO CARDOSO, JÂNIO JOSÉ 

ALVES, NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2018 às 16 

horas para tomada do depoimento pessoal das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

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.

Outrossim, defiro o pedido de produção de prova emprestada, devendo 

ser oficiado ao Juízo da 2 Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Capital solicitando cópia do depoimento prestado pelo autor Adonides de 

Souza Alencar no bojo dos autos de código n. 715478.

Indefiro o pedido de produção de prova pericial, visto que o pleito principal 

se refere à rescisão contratual.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 802865 Nr: 9328-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ALVES DE PAULA, MARIA MARLENE 

MARQUES BALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO CESAR SOARES GONÇALVES, RITA 

DE CÁSSIA OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, via oficial de justiça, nos seguintes endereços: a 

) Rua das Violetas, 687, Bairro Jardim Cuiaba, Cuiabá-MT; b) Rua 108, n. 

15, Quadra 18, Bairro Tijucal, Cuiabá-MT.

Conste no mandado as advertencias legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941520 Nr: 55468-52.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE TITULARES DE IMÓVEIS E 

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÁRIO OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VASQUES BERETTA - 

OAB:8846/MT, JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - OAB:7189, 

LORENA FERNANDA SOUZA FARIA - OAB:9842/MT, RENATO MOURA 

DUETI SILVA - OAB:21142/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA ALMEIDA PRADO 

TAVARES DE MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, LUCIANE REGINA 

MARTINS - OAB:10.003-B/MT

 Renumere-se o feito a partir das fls. 96.

Após, intime-se novamente a parte embargante para atendimento da 

determinação de fls. 95, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795184 Nr: 1512-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO, 

MARIA FATIMA DE CAMARGO, MARIA AUXILIADORA PEREIRA SILVA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Fábio de Camargo - 
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OAB:20297/O, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 Cite-se a requerida Maria Auxiliadora Pereira Silva Camargo, por hora 

certa, no endereço indicado no mandado de fls. 199.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 710257 Nr: 3195-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, EVANILDO 

AUGUSTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Beralberto da Silva, Lelis Santim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 416.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827351 Nr: 33233-28.2013.811.0041

 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: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, JVCML, 

SIMONE VERLANGIERI CARMO, SIMONE VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DA COSTA 

MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - 

OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LAÍS 

CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7.715, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, 

THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO 

D´ABINER FERNANDES - OAB:12.049

 Defiro o pedido de fls. 695/696.

Oficie-se na forma requerida, consignando o prazo de 15 (quinze)dias 

para resposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915423 Nr: 40494-10.2014.811.0041

 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: AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ, ESPÓLIO DE 

MARCELINO AMARO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida foi citada por edital e deixou de apresentar 

contestação, conforme consta dos autos.

Assim, nos termos do artigo 72, II do Código de Processo Civil nomeio-lhe 

curador especial o Defensor Público oficiante nesta unidade judiciária, que 

deverá ser intimado para apresentar resposta no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo diploma legal, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 312627 Nr: 18615-88.2007.811.0041

 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: CLAUDIO ZAFALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINO RAFAEL DO ESPIRITO SANTOS, 

AUREA ALVES DE LIMA, COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAERCIO SEBASTIÃO CARDOSO, VALDEMAR 

VIEIRA DIAS, JOSÉ CARLOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de Justiça Gratuita para o autor, visto que conforme 

extratos RENAJUD, o mesmo possui vários veículos registrados em seu 

nome, inclusive do ano 2018, não se encaixando na definição de 

"necessitado".

Retifique-se o pólo passivo da lide para constar Espólio de José Carlos 

Gomes e a seguir expeça-se edital de citação para os herdeiros 

qualificados às fls. 343.

De outro giro, citem-se os demais requeridos, via oficial de justiça, nos 

endereços localizados via sistema INFOJUD, para querendo apresentar 

resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855948 Nr: 58326-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUDEVALDO BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO DA CUNHA NETO - 

OAB:12069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora justifique sua 

ausência na perícia grafotecnica, acompanhado, obviamente, de prova do 

alegado.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito pertence à Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881354 Nr: 17603-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - 

OAB:8.669/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 Não há como se obrigar a empresa a diminuir seus honorários periciais, 

razão pela qual, outro caminho não resta a não ser a substituição.

Para tanto, nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa MEDIARE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, n. 

586, Sala 1-B, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, telefone: 65- 

3322-9858, sitio eletrônico www.mediaremt.com, endereço eletrônico 

contato@mediaremt.com, a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, o profissional para a realização da perícia e sumula 

curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, arguir impedimento ou suspeição, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito nomeado para 
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apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827378 Nr: 33260-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELMO SEVERINO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES FERREIRA MENDES CURVO, HÉLCIO 

AP. BICHI, HONOICE VEIGAS CURVO, CARLOS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LOPES DE SOUZA - 

OAB:8.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17.484/MT

 Defiro o pedido de fls. 148 pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753282 Nr: 5169-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI CRISTINA DE MORAIS GROTA, KGDA, 

MYLENNA BARBARA DA CRUZ ALMEIDA, LUCIANI CRISTINA DE MORAIS 

GROTA, MDDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Desentranhe-se a peça processual de fls. 231/239 e junte-se nos 

respectivos autos.

Outrossim, em face da existência de interesse de menor, colha-se o 

parecer ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 229576 Nr: 36651-52.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP DISTRIBUIDORA S/A, AUTO POSTO 

IMIGRANTE LTDA, MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA, MARCOS 

ANTONIO RODER, WILMA CORRÊA ROEDER, JOÃO RODER JUNIOR, 

WILMA CORRÊA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Manifeste-se a parte autora acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, notadamente acerca das correspondências de fls. 

696/714.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840340 Nr: 44742-53.2013.811.0041

 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: VIA VERDE COMÉRCIO DE RECICLAGEM DE PAPÉIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDW GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME, MARIA 

S. B. C. VIANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARA DANIELE GUIDIO 

BIONDO CROCETTI - OAB:42.294/PR, VITOR HUGO PAES LOUREIRO 

FILHO - OAB:43.789/PR

 Ante a inércia da parte requerente, consoante certidão de fls. 265, 

declaro precluso os esclarecimentos solicitados às fls. 208/210.

Designo audiência de instrução para o dia 28 de agosto de 2018 às 14 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 832806 Nr: 38371-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VIA VERDE COMERCIO E RECICLAGEM DE PAPÉIS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDW GESTÃO AMBIENTAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARA DANIELE GUIDIO 

BIONDO CROCETTI - OAB:42.294/PR, VITOR HUGO PAES LOUREIRO 

FILHO - OAB:43.789/PR

 Aguarde-se realização de audiencia de instrução no feito em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765173 Nr: 17862-58.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. H. F. DE CASTRO - ME, FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 Cientifique-se o Sr. Perito judicial acerca da petição de fls. 244/246 e 

oficio e documentos de fls. 249/251, devendo designar data para início 

dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144032 Nr: 29199-05.2016.811.0041

 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: DANIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 2018 às 13h30 

para tomada de depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.
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Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106946 Nr: 13361-22.2016.811.0041

 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: RAQUEL GRACINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 2018 às 14h30 

para tomada de depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106917 Nr: 13349-08.2016.811.0041

 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: MARCELO CANDIDO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 2018 às 15h30 

para tomada de depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901954 Nr: 31302-53.2014.811.0041

 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: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:

 Tendo em vista a existência de conexão por prejudicialidade, aguarde-se 

instrução dos feitos de embargos de terceiro em apenso de códigos n. 

1144032, 1106946, 1106917.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823484 Nr: 29583-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Chamo o feito à ordem para reabrir a instrução processual, haja vista que 

não houve a análise do pedido de denunciação da lide do proprietário do 

veículo envolvido no transporte da carga.

O art. 125, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses de 

denunciação da lide, dentre elas a prevista no inciso II, que autoriza a 

denunciação “II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo.”

Assim, ante a denunciação da lide pelo réu, no prazo da defesa (CPC, art. 

126) determino a citação do denunciado Carlos Luna Ferreira, via correio, 

para contestar, no prazo legal.

O denunciante deverá providenciar a citação no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 131 do CPC, sob pena de a ação prosseguir somente 

contra ele.

Proceda-se com as retificações necessárias junto ao Sistema Apolo e na 

capa dos autos.

Por fim, intime-se o requerido Girus Transportes Ltda para que colacione o 

contrato de transporte realizado com a empresa JBS S/A, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827602 Nr: 33466-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS, ADAIR 

BENEDITA RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALIDES MARIA DE SÁ CORREA, BENILDES 

AURELIANO FIRMO, MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO, MARIA 

REGINA VIEIRA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FABIANO MEIRA - 

OAB:0634/MT, JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS - OAB:2651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que impulsione o presente 

feito, juntando a documentação determinada às fls. 87, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913043 Nr: 38890-14.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIONEIDE ANGELICA KLEIMASCHEUESK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o defensor público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767711 Nr: 20551-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO DA COSTA SILVA, CLEIDE SANTANA 

VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA, 

JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que impulsione o presente 

feito, juntando a documentação determinada às fls. 131, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371435 Nr: 7948-72.2009.811.0041

 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: WALTER MURILO PIAI, MARLENE RIBEIRO PIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

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

- OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

pericia da autora MARLENE RIBEIRO PIAI para o dia 03/08/2018, às 

07h30min, como Perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, que se realizará na Sala 

2 de Periciais no 1º Andar do Prédio das Varas do TRT23 – Tribunal 

Regional do Trabalho - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3355, Cuiabá/MT. 

Devendo comparecer 30 minutos antes; munido de todos os exames e 

documentos pessoais. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patronos da referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 390063 Nr: 25419-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH PEREIRA SACHS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4.894/MT, JANICE SCHROEDER - OAB:13.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14.142/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 317094 Nr: 20412-02.2007.811.0041

 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: LUCIANE ZAMBRINI MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE FERREIRA, ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 Certifique-se o decurso do prazo para atendimento do despacho de fls. 

537.

Outrossim, intime-se o executado para pagamento do débito remanescente 

no importe de R$ 4.129,61 (quatro mil cento e vinte e nove reais e 

sessenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora eletronica de bens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 419944 Nr: 6064-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO BARBUIO NETO

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

- OAB:10.339/MT, FERNANDO DAMACENO PERES - OAB:12.553/MT, 

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

CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 Ante o exposto:a)Indefiro o pedido de constrição mensal dos proventos 

do executado, para pagamento do débito principal de titularidade do 

Hospital Amecor;b)Defiro o pedido de constrição mensal dos proventos do 

executado, no importe de 30% (trinta por cento) até a satisfação do débito 

no montante de R$ 4.156,13 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e 

treze centavos), para pagamento da verba honorária de titularidade do 

douto advogado José Arlindo do Carmo;c)Oficie-se à fonte pagadora 

indicada às fls. 207;d)Intime-se a parte exequente para que apresente o 

demonstrativo atualizado do débito e indique bens passiveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 7231-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN E CARLOS GALVAN LTDA, FLÁVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN, IVANIRA MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia de Castro Stringheta - 

OAB:8.550/MT, Lorivaldo Fernandes Stringheta - OAB:3517-B/MT, 

RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925/MT, Luana Vassilakis Moura - OAB:8.175/MT, 

MICHELLE DAYRELL LANNA - OAB:8089/MT

 Ante o exposto:a)Defiro o pedido de constrição mensal dos proventos da 

executada Ivanira Martins Bertin, no importe de 10% (dez por cento) até a 

satisfação do débito no montante de R$ 11.807,26 (onze mil oitocentos e 

sete reais e vinte e seis centavos), para pagamento da verba honorária 

advocatícia.b) Oficie-se ao E. TJMT para que efetue os descontos com 

posterior depósito do montante em conta bancária vinculada ao presente 

feito;c)Pela segunda vez, INDEFIRO o pedido de consulta INFOJUD, uma 

vez que o mesmo já foi realizado e encontra-se à disposição da parte 

exequente, conforme despacho de fls. 506;d)Intime-se a parte exequente 

para que apresente o demonstrativo atualizado do débito e indique bens 

passiveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1105713 Nr: 12843-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAYDE RIBEIRO DE BARROS, MARCIA HELENA PAES 

DE BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVIO JOSE DA SILVA - 

OAB:13.991 MT

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca da 

petição de fls. 212/213, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promova a 

habilitação dos herdeiros, conforme já determinado ás fls. 210.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144340 Nr: 29321-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINS, DANILO BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Carvalho de Andrade 

Neto - OAB:49.148/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez que o executado é casado sob o regime de separação de bens 

e uma vez que o exequente não comprovou que a dívida exequenda 

reverteu em proveito familiar, INDEFIRO o pedido de penhora do patrimônio 

de Michelle Regina de Paula Zangarini Dorileo.

Considerando que o executado até o presente momento não foi citado, 

intime-se o exequente para que apresente o endereço atualizado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

No mais, cumpra-se a parte inicial da decisão de fls. 143/144.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Mantenho a decisão de fls. 477/479 pelos seus próprios fundamentos.

Defiro a prioridade na tramitação do feito, em face do exequente Dr. Ussiel 

Tavares da Silva Filho ter se tornado um sexagenário.

Defiro a consulta INFOJUD, a qual restou infrutífera, conforme extratos em 

anexo, uma vez que a parte executada não apresentou declaração de 

renda para a Receita Federal do Brasil.

Intime-se a parte exequente para que apresente bens passiveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920349 Nr: 43633-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO 

BRASIL CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos de agosto/2012 (R$ 42.658,24), setembro/2012 

(R$ 52.652,44), outubro/2012 (R$ 45.604,73), novembro/2012 (R$ 

41.627,68), dezembro/2012 (R$ 46.581,68) e janeiro/2013 (R$ 

48.038,36).Torno definitiva a liminar concedida às fls. 210/verso e 

262.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.Transitada em julgado a sentença e 

não havendo requer imento,  arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853490 Nr: 56167-77.2013.811.0041

 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: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COMPANHIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL em face de H TELL TELECOM 

SOLUÇÕES EM TI LTDA.

Infere-se que na ação declaratória em apenso sob o cód. 853490 foi 

reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da presente ação 

monitória, quais sejam, agosto/2012 (R$ 42.658,24), setembro/2012 (R$ 

52.652,44), outubro/2012 (R$ 45.604,73), novembro/2012 (R$ 41.627,68), 

dezembro/2012 (R$ 46.581,68) e janeiro/2013 (R$ 48.038,36).

 Assim, não há mais razão para subsistir, ocorrendo à perda 

superveniente do objeto.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do Mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891470 Nr: 24191-18.2014.811.0041

 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: APARECIDA DE FRANÇA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSCAPE COMPANY INFORMAÇÃO E 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAIAN FERNANDES LEOTTI - 

OAB:14414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:20347-A

 Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré 

BUSCAPÉ CAMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, e, via de 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, bem como ao pagamento das custas processuais.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.Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de 
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estilo.Publique-se.Intime-seCumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945263 Nr: 57551-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a certidão requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768845 Nr: 21772-93.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDAG, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALEXANDRE ALVES - 

OAB:14.697/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar nos autos conforme 

pedido de fls. 18, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 232, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 325375 Nr: 25502-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONTANA & ROOS LTDA - ME, NEILA MARLI 

ROSS, MAURO LUIZ FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a certidão requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378361 Nr: 14466-78.2009.811.0041

 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): EMPREEND INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 

ME, ANGELO MÁRCIO DELLA ROVERE, SALVADOR MARQUES 

LOURENÇO

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

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 306/308, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168975 Nr: 39689-86.2016.811.0041

 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: RONALDO LIMA DA CRUZ

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815873 Nr: 22321-69.2013.811.0041

 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: ADRIEL NANTES PINTO -ME, ADRIEL NANTES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANI DE BARROS 

- OAB:7.901-MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE SOUZA VIGO 

- OAB:17074-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 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): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 77/109, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte interessada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse 

em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 839755 Nr: 44232-40.2013.811.0041

 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): SÔNIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 752149 Nr: 3962-08.2012.811.0041

 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: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA, RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA, LEONARDO 

MARANHÃO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHÃO AYRES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA, 

TECAMAT FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - OAB:19.763, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls.20318/20344, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849808 Nr: 52951-11.2013.811.0041

 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: ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO MAEHLER, 

SILVÉRIO MAEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CRIARE 

MOVEIS PLANEJADOS - MOVEIS CARRARO LTDA, ARANTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME, D HOME PLANEJADOS - 

AUTORIZADA DELLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT

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

OAB:6.602/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - OAB:22011/0, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INACIO HELENE 

LESSA - OAB:6571, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790292 Nr: 44333-14.2012.811.0041

 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: AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSINES CONSULT CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT, LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para juntar o comprovante 

original de pagamento de fls. 129, dos honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

 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: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

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

OAB:7900/O

 Cadastre-se o douto advogado Sidnei Guedes Ferreira OAB-MT 7900 

como advogado da parte requerida.

Após, intime-o para que proceda à juntada de procuração com o contrato 

social da empresa requerida e expressa indicação de endereço para fins 

de citação, ou junte aos autos procuração com poderes específicos para 
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recebimento de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945573 Nr: 57779-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CORREA DE MAGALHÃES, BANCO 

ITAULEASING S.A, KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA MARTINS - OAB:8498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - OAB:15.088

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015,. Condeno 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, § 2º, do Código de Processo Civil de 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/2015.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 900418 Nr: 30142-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO 

BANCÁRIO DO EST. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, 

CLARO S.A, CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE CELULARES LTDA ME, 

VITAL TELEFONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRIGIDA BERNARDO 

REVEILLEAU - OAB:313.034/SP, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, KAREN BADARÓ VIERO - OAB:270.219 OAB SP, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:173.524/RJ, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Isso posto, RECONHEÇO A DECADÊNCIA do direito do autor com relação 

a restituição de quantia paga e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos extrapatrimoniais, nos termos do art. 487, incs. I e 

II, do CPC/2015.Condeno 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 para cada um dos réus, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado a 

sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735486 Nr: 31838-69.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FACIL 

CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S/A, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, ANTONIO RENATO MUSSI 

MALHEIROS - OAB:122250, BIANCA AUXILIADORA S.T.MARQUETTI - 

OAB:11511, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES - 

OAB:33938/DF

 As requeridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, ao serem intimadas, trouxeram 

aos autos cópia contrato de financiamento entabulado entre a autora e a 

Caixa Econômica Federal, conforme se observa às fls. 263/276.

 Ocorre que o contrato juntado aos autos está registrado sob o n. 

855552101523 ( fl. 277), sendo que a determinação foi no sentido juntar o 

contrato primitivo sob o n. 85551229079.

 Assim, intime-se as requeridas para que tragam aos autos cópia do 

contrato de financiamento sob o n° 85551229079, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Alternativamente, caso não seja possível cumprir a diligência supra, 

oficie-se a Caixa Econômica Federal para que colacione aos autos o 

contrato de financiamento sob o n° 85551229079, firmado por Simone 

Regina Pereira dos Santos, bem como outros eventuais contratos de 

financiamento que digam respeito à unidade discutida nos autos, qual seja 

n° 1006 no Edifcício Spazio Charme Goiabeiras, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898044 Nr: 28344-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA GONÇALVES DE QUEIROZ, JUCELMA 

GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO TURISMO, TISSALEIA LTDA - 

ME, CIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Ante o exposto, RECEBO a denunciação de COMPANHIA MUTUAL 

SEGUROS, e, por conseguinte determino sua citação no endereço 

indicado pela parte ré à fl. 93-V para que apresente resposta no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do comprovante da 

citação.Com a resposta, intime-se a parte 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822828 Nr: 28965-28.2013.811.0041

 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: TUANNY PAIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a liminar concedida e 

condenando a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) e correção monetária pelo índice INPC) desde o seu 

descumprimento.Considerando a sucumbência, condeno a parte requerida 

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 art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 846394 Nr: 50013-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIA ROSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO CIRENO CALAZANS, 

ELAINE MARIA CALAZANS, ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 43 de 473



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:OAB/MT 11.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 b)Em relação ao requerido espólio de Altamiro Cireno Calazans, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para fim de conceder a adjudicação do imóvel 

localizado na Rua Comandante Costa, São Gonçalo, 2º Distrito de 

Cuiabá-MT, com área total de 900,061m², registrado sob a Matrícula n. 

28.542, do Livro 2, junto ao Cartório do Sétimo Ofício da 4ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, em nome de ALTAMIRO CIRENO 

CALAZANS, à requerente SILVIA ROSA ALVES RAMALHO. Condeno a 

parte requerida espólio de ALTAMIRO CIRENO CALAZANS ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios à autora, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Com trânsito em julgado, expeça-se a respectiva carta de 

adjudicação, devendo a parte autora arcar com as custas e emolumentos 

cartorários.Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com 

baixas e anotações de estilo.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741389 Nr: 38184-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) ASSIS SOUZA OLIVEIRA para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800236 Nr: 6657-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Verifica-se a procedência dos Embargos de Terceiro (código n. 1144939) 

e a baixa da restrição sobre o automóvel descrito no mandado em fl. 82, a 

fim de resguardar direito de terceiro de boa-fé.

Desta maneira, intime-se o executado na pessoa de seu advogado e 

pessoalmente, para que informe a este Juízo o cálculo atualizado do débito 

e os bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 772, III do CPC, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, 

V e parágrafo único, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

 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: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

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

OAB:7900/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte requerida não foi citada nos autos, mas tomou 

ciência se manifestando em fls. 126, cite-se o requerido, na pessoa do 

seu sócio, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia, no endereço indicado às fls. 110.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010089-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOENY DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

JOACY DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

NILTON DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODILA MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA (LITISCONSORTES)

JOADIL MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (LITISCONSORTES)

KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

WILSON DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

MOACYR DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010089-32.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS Parte Ré: 

REQUERIDO: MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME, AMAURI DE 

CAMPOS Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR ENTRADA IRREGULAR NA JAZIDA 

MINERAL com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e RAFAEL DE OLIVEIRA 

COTRIM DIAS em face de MINERADORA NOVA ESPERANÇA LTDA, 

AMAURI DE CAMPOS E ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS. 

Alega a empresa autora que é proprietária de uma área de terras com 108 

há e 0,607 m2 no município de Poconé, transmitida mediante Escritura 

Pública em 10/02/2016 pelo réu Amauri de Campos e sua esposa 

Gonçalina Celeste. Relatam os requerentes que a referida área 

encontra-se inserida em uma área maior explorada pela família Campos, a 

qual foi dada e pagamento, estabelecendo-se uma relação de parceria 

comercial entre as partes. A empresa requerente afirma ainda que 

realizou um contrato de valoração comercial de jazida mineral cumulado 

com corretagem e exclusividade para venda de produção mineral e de 

imóvel junto ao espólio de José Francisco de Campos e que os requeridos 

dispenderam valores consideráveis no estudo da terra e dos trabalhos 

que seriam realizados. Na continuidade das tratativas de parceria, as 

partes firmaram em 28/09/2017 um contrato de cessão total de direitos 

minerários e outras avenças, transferindo os direitos minerário de 

Permissão de Lavra Garimpeira dos processos DNPM n. 38/2009 e 

866.424/1993. Ocorre que em setembro/2017, mesmo com contrato de 

exploração em andamento, os réus transferiram a terceiros a exploração 

da área de mineração, sem anuência dos autores. Aduzem os autores que 

tomaram conhecimento do ocorrido em dezembro/2017, sendo que ao 

averiguar a situação soube que foram captados 34 quilos de ouro e 

existem mais de 600 (seiscentas) cargas de material estocado. Alegam 

que notificaram os requeridos em 13/03/2018, no entanto eles 

permanecem desrespeitando por completo a notificação e não permitem 

que os autores adentrem em seu próprio imóvel e nas áreas de garimpo 

discriminadas nas permissões DNPM 866.155/2009 e 866.424/2009. 

Pretendem, assim, a concessão de liminar para: a) impedir os réus de 

desenvolver quaisquer atividades minerais no imóvel de propriedade da 

autora Kasual discriminado na matricula 15.484 - RGI POCONÉ e nas áreas 

da Permissão de Lavra DNPM 866.115/2009 e 866.424/1993, sob pena de 

multa; b) permitir aos autores o acesso ao imóvel de sua propriedade, 

delimitando e cercando o mesmo conforme descrição na matricula do 

imóvel com as coordenadas geográficas existentes; c) conceder interdito 
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proibitório proibindo os réu de adentrar no imóvel dos autores. DECIDO. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, por se tratar matéria atinente ao mérito da 

causa, tenho como prudente aguardar-se a formação do contraditório. 

Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, 

entendo necessária a formação do contraditório para melhor elucidação 

dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento do 

pedido em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame do 

pedido de tutela de urgência para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Cite-se e intime-se a parte requerida e 

os litisconsortes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem à audiência designada para o dia 10 de julho de 2018, às 

08h30min – Sala: Conciliação 06, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré e os litisconsortes de 

que poderão apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024489-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANITA DE SOUZA MELO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por ANITA DE SOUZA MELO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/07/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Realização de 

avaliação médica (Id. 10916526), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/07/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. IV- Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No 

que tange à preliminar arguida referente a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. 

Posto isso, passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 3232349), bem como laudo pericial (Id. 5832960). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 
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Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade da LESÃO NA ESTRUTURA 

TORÁCICA o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por sua 

vez, a PERDA FUNCIONAL DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES incide em 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização, totalizando R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Das lesões sofridas 

pela autora, a tabela de percentuais aponta que a PERDA COMPLETA DA 

MOBILIDADE DE UM DOS JOELHOS corresponde a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo da indenização, resultando em R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima por lesão 

na estrutura torácica é de 10% (dez por cento), no membro superior 

direito de 25% (vinte e cinco por cento), e a perda de mobilidade do joelho 

esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), encontrando-se o valor de R$ 

5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), montante este apontado 

igualmente pela parte autora e a parte ré. Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (03/07/2017). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038759-17.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLEIDE JULIANO MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por FLEIDE JULIANO MARTINS 

DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (Id. 12390376), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/11/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Posto isso, passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 11258026), bem como laudo pericial (Id. 12390376). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DAS 

MÃOS o percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (mil trezentos cinquenta reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima por perda da mobilidade do 2º DEDO DA MÃO 

ESQUERDA, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

1.350,00 (mil trezentos cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/11/2017). 

Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038791-22.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038791-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILVANICE MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por GILVANICE MARIA DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

18/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares que será 

analisada a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (Id. 12390292), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/11/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III- Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Posto isso, passo a análise do 

mérito. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que 

a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (Id. 11260298), bem como laudo pericial (Id. 

12390292). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de UM DOS MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (18/11/2017). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000111-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO VICTOR NUNES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por JOÃO VICTOR NUNES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

17/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares que será 

analisada a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (Id. 12393099), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 
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o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/07/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar supra. Posto isso, passo a análise do mérito. 

IV – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (Id. 11277018), bem como laudo pericial (Id. 

12393099). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de UM DOS PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquena por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(17/07/2017). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006509-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006509-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18/10/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares que será analisada a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Realização de 

avaliação médica (Id. 12952009), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/10/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 
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afasto a preliminar ventilada. Posto isso, passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 12232151), bem como laudo pericial (Id. 12952009). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 75% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/10/2017). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013477-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por THIAGO DE ARAÚJO ALMEIDA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/08/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Realização de avaliação médica (Id. 10918624), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 11/08/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. IV – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No 

que tange à preliminar arguida referente a não validade do Boletim de 

Ocorrência acostado nos autos, temos que como todo e qualquer 

documento público, o boletim goza de presunção de veracidade e 

legitimidade. Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal 

presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu 

com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento 

médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de 

trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. 

Passo a analise do mérito. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6750154), bem como laudo 

pericial (Id. 10918624). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (11/08/2016). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021393-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDEVALDO FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por EDEVALDO FERREIRA DE SOUZA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 18/03/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Realização de avaliação médica (Id. 10926775), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 18/03/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV- Da ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar supra. Posto isso, passo a análise do mérito. 

VI – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (Id. 8800339), bem como laudo pericial (Id. 

10926775). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (18/03/2017). Condeno ainda 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 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004543-30.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEITON BRUNO SOUZA EFIGENIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por CLEITON BRUNO SOUZA EFIGÊNIO em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGURO DPVAT, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 07/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares que será 

analisada a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (Id. 12010707), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/07/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II- Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Posto isso, passo a análise do mérito. VI – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4887587), bem como laudo pericial (Id. 12010707). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de LESÃO NEUROLÓGICA o percentual incidente é de 100% 

(cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 10% (dez por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(07/07/2016). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033069-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033069-07.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Realização de avaliação médica (Id. 11858206), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/08/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 
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falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Posto isso, passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 10444559), bem como laudo pericial (Id. 11858206). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), e o 

dano na ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL tem um percentual incidente de 

100% (cem por cento) do valor máximo da indenização - R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu joelho 

direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). Já sobre o grau de invalidez que 

acomete a vítima pela lesão na estrutura crânio-facial é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(09/08/2017). Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015308-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015308-60.2017.8.11.0041. A decisão 

que concedeu a tutela de urgência (ID 9241149) foi integralmente mantida 

pelo TJMT, no RAI n. 1009831-82/2017. Portanto, cumpra-se imediatamente 

as determinações proferidas na decisão de ID 10683466. CUIABÁ, 28 de 

maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034318-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ POMPEU DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO POMPEU VILELA BRUNINI (RÉU)

LUCIANO ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034318-90.2017.8.11.0041. Certifique o 

decurso do prazo de defesa. Diante da notícia do falecimento do autor, 

suspendo a tramitação do feito conforme determina o artigo 313, inciso I 

c/c artigo 689, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se os 

herdeiros do autor para manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo a devida habilitação nos autos. Após a manifestação 

dos herdeiros ou o decurso do prazo, colha-se parecer do Ministério 

Público. CUIABÁ, 27 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028267-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA OAB - MT18328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO DE FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028267-63.2017.8.11.0041. Deferida a 

liminar, o cumprimento do mandado restou infrutífero conforme certidão do 

oficial de justiça. Nenhuma das partes compareceu à audiência de 

conciliação. Assim, intime-se o autor para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito no prazo de cinco 

dias. CUIABÁ, 28 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012513-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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A P F BERICO AUTO ELETRICA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012513-81.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

nos autos comprovante de que Gilberto Leite de Oliveira representa a ré, 

tampouco procuração ao advogado que compareceu à audiência em seu 

nome. Assim, intime-se a ré para regularizar a sua representação 

processual. Cuiabá, 28 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014486-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO)

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (RÉU)

JORGE ALVES DE ARRUDA (RÉU)

J M DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014486-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora requereu a justiça gratuita, mas não comprovou que faz jus ao 

benefício. Assim, intime-se para emendar a petição inicial em quinze dias, 

prazo em que deverá trazer documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, declaração de imposto de 

renda e holerites. Em igual prazo deverá indicar o endereço eletrônico de 

todas as partes, bem como o interesse na realização da audiência de 

tentativa de conciliação. Após, concluso. Cuiabá, 28 de maio de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017070-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALMO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VICTOR PARENTE SENA OAB - MT11789/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALVES LIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017070-14.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro ao exequente os benefícios da justiça gratuita. Considerando que o 

titulo executivo possui uma obrigação de entrega de coisa certa, 

intimem-se o exequente para adequar a sua petição inicial. Cuiabá, 28 de 

maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003321-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003321-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Os autos vieram 

da Justiça Federal, em razão da declinação de competência. Intime-se as 

partes da distribuição à este Juízo. Defiro ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 28 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007395-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NASCIMENTO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO MOTOS CENTER COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007395-90.2018.8.11.0041. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 

do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 27/08/2018 às 11:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 28 de maio de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004602-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID 

13309898 são tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para ofertar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009163-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES, DIAS & DIAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009163-51.2018.8.11.0041 Vistos. Designo 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2018 às 11:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009771-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELSON MARCOS FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

LUCINEIDE MAGALHAES PADILHA (AUTOR)

MARCILENE CRISTINA DE MAGALHAES DORILEO (AUTOR)

JOELCIO MATEUS FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

MARTA REGINA MAGALHAES DE CARVALHO (AUTOR)

ELISON JOABE FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

ELCIO TADEU FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009771-49.2018.8.11.0041 DESPACHO Os autores 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessitam do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intimem-os para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010457-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYDREIA DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010457-41.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/08/2018 às 12:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010033-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON ALBERTO MACENO MARIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010033-96.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014573-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014573-90.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência provisória cautelar antecedente proposta pela 

Cia Petro Distribuidora de Combustíveis contra a Associação Brasileira dos 
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Caminhoneiros, objetivando a liberação do seu veículo placa Semi 

Reboque BLY 3966, carregada com óleo B100 e tracionada pelo cavalo 

CAR/Marca Scania modelo R440, que se encontra impedido de trafegar até 

o seu destino final, diante do bloqueio na BR 364, Distrito Industrial, desta 

cidade. Este pedido foi distribuído durante a tarde da segunda feira, dia 28 

de maio de 2018, dia em que o expediente do Poder Judiciário de Mato 

Grosso foi suspenso em razão da greve dos caminhoneiros, conforme 

Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES. E, em que pese a distribuição para o 

plantão, a petição inicial e documentos foram apresentados via PJE 

quando deveriam ter sido de forma física. Conforme o art. 77 da 

Resolução n. 03/2018 o plantão judiciário em primeira instância é físico, 

devendo a parte apresentar sua petição ao Gestor plantonista para o 

devido protocolo. “Art. 77. Durante o plantão judiciário em Primeira 

Instância, os processos serão protocolados na forma física, sendo 

obrigatória a apresentação de todo o conteúdo do processo em mídia 

digital, em arquivos com formatos e tamanhos compatíveis com o Sistema 

PJe, observado o disposto no §1º do art. 32 desta Resolução.” A 

distribuição equivocada deste pedido de tutela de urgência, ou seja, pelo 

PJE quando deveria ser física, impediu o juiz plantonista de apreciar o 

pedido, sendo certo que esta magistrada não estava de plantão na data de 

ontem. Pois bem! Diante do pedido especifico de tutela de urgência, é 

sabido que o Governo do Estado de Mato Grosso editou o DECRETO N° 

1.496, de 26 de maio de 2018, que declarou situação de emergência no 

âmbito do Estado de Mato Grosso e criou o Comitê de Gestão de Crise no 

Gabinete de Governo. De acordo com referido Decreto, cabe ao referido 

comitê adotar as medidas para mobilização das Forças de Segurança do 

Estado, Policia Militar, dentre outros, para a escolta de veículos 

transportadores de combustíveis, gás e outros produtos e gêneros de 

primeira necessidade. Por oportuno, transcreve as medidas 

administrativas emergências constantes do Decreto 1.496/2018: “Art. 3º 

Caberá a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil, junto com as 

Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, articular o 

levantamento das situações emergenciais de abastecimento dos 

segmentos de serviços essenciais, inclusive pelo recebimento de 

informações pelo canal de comunicação 199. Art. 4º A situação de 

emergência autoriza a adoção de todas as medidas administrativas 

necessárias a assegurar a imediata resposta por parte do Poder Público à 

situação ora vigente e assegurar o retorno à normalidade, tais como: I - a 

alocação de recursos orçamentários para o custeio das ações 

emergenciais; II - a contratação emergencial de fornecimento de bens e de 

prestação de serviços necessários ao restabelecimento da normalidade, 

adotando-se o procedimento compatível com a situação de emergência; III - 

a requisição de equipamentos, materiais, mercadorias, víveres, 

medicamentos, veículos, combustíveis, e outros itens que sejam 

necessários, de propriedade de particulares, assegurada ao proprietário 

indenização ulterior, se houver dano; IV - a mobilização das forças de 

segurança do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 

Civil, inclusive determinando a instituição de regime especial de trabalho, 

suspensão de férias e outras medidas que se façam necessárias ao 

cumprimento deste Decreto; V - a utilização das forças de segurança do 

Estado, em cooperação com as Forças Armadas e com a Polícia 

Rodoviária Federal, para o apoio e garantia da livre circulação dos meios 

de transporte necessários à distribuição de gêneros de primeira 

necessidade, de cargas vivas, à prestação de serviços essenciais e 

destinados a prover a alimentação de animais; VI - o uso das forças de 

segurança do Estado, em cooperação com as Forças Armadas e com a 

Polícia Rodoviária Federal, para a escolta de veículos transportadores de 

combustíveis, gás e outros produtos e gêneros de primeira necessidade, 

ficando autorizado aos agentes de segurança assumir a condução dos 

veículos, em caso de recusa dos transportadores; VII - a determinação 

para distribuidores e fornecedores de combustíveis, gás e outros 

produtos e gêneros de primeira necessidade que os forneçam, em caráter 

exclusivo, para garantir a continuidade na prestação de serviços 

considerados essenciais; VIII - o apoio às ações emergenciais adotadas 

pelos municípios do Estado; IX - a intensificação, por meio da Polícia Militar, 

do patrulhamento ostensivo; X - a avaliação das vias de trânsito, propondo 

e adotando medidas que tenham como fim precípuo fazer cessar, evitar ou 

minimizar os efeitos dos bloqueios, tais como: a) liberar vias essenciais 

para a circulação de veículos quando a interrupção puder provocar danos 

à população; b) isolar áreas de risco no sistema viário; c) definir rotas 

alternativas de trânsito e transporte; d) disponibilizar técnicos para compor 

equipes de sinalização e transportes; e) definir as vias alternativas de 

deslocamento e evacuação para assegurar a mobilidade de ambulâncias, 

viaturas policiais, corpo de bombeiros militar, sistema penitenciário, defesa 

civil e demais viaturas da segurança pública. Parágrafo único. Para 

cumprimento do inciso VII do caput deste artigo, o Comitê de Gestão de 

Crise, por meio de ato do Secretário-Chefe da Casa Civil, adotará as 

medidas necessárias para garantir o fornecimento de produtos essenciais 

para evitar a descontinuidade de serviços públicos. Art. 5º Na aplicação 

deste Decreto deverão ser priorizadas as ações relativas às áreas de 

segurança, saúde, abastecimento de água e energia, controle sanitário, 

transporte público e de comunicação, de modo a resguardar bens e 

princípios fundamentais. Art. 6º Os órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública Direta e Indireta deverão implantar plano de 

racionalização de uso dos insumos no âmbito de suas respectivas 

competências, com o objetivo de preservar a continuidade das atividades 

essenciais.” Não há nos autos notícia de que a parte autora tenha 

solicitado ao Comitê de Crise a adoção das medidas necessárias a escolta 

para que o seu veiculo possa trafegar até o destino final, não cabendo, 

em tese, o ativismo judicial para a medida, que compete ao Estado 

Administração a fim de definir as prioridades e deliberar as ações junto ao 

Centro Integrado de Comando e Controle Registro, ainda, que conforme 

notícia amplamente divulgada pela imprensa, após a instalação do Comitê 

de Gestão de Crise da Segurança Pública, 12 veículos foram escoltados 

na segunda-feira (28.05) para transporte de combustível e gás de cozinha 

que abastecerão a região Sul, Grande Cuiabá, e a região Norte de Mato 

Grosso. Referidas escoltas foram realizadas de forma integrada entre a 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Exército Brasileiro, com apoio da Polícia 

Militar e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Judiciária Civil 

(PJC), tudo coordenado pelo Comitê de Gestão de Crise. Hoje as notícias 

são de redução de bloqueios no Estado de Mato Grosso para trinta 

pontos, sendo que após negociações com a Policia Rodoviária Federal, 

500 caminhões carregados, inclusive com combustível, foram liberados 

nesta manhã do dia 29/05/2018. Portanto, a situação hoje é diversa, 

devendo a parte esclarecer se persiste o interesse/adequação na medida, 

eis que há notícias de veículos liberados na data de ontem. Cuiabá, 29 de 

maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014562-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

F 1 AUTO POSTO LTDA (REQUERENTE)

BORGES, DIAS & DIAS LTDA. (REQUERENTE)

LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO DE MARIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014562-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente 

requerido pela Emboava Dias Comércio de Combustíveis e Outros contra a 

Petrobras S.A e Transportadora Imaculado Coração de Maria Ltda. EPP, 

objetivando que as rés realizem o fornecimento dos combustíveis, com 

escolta policial, a fim de garantir a integridade dos motoristas e evitar 

maiores prejuízos à sociedade, em especial dos pedidos formalizados sob 

números 0241127651, 0241127243, 0241127432, 0241127708 e 

0241137569. Este pedido foi distribuído durante a tarde da segunda feira, 

dia 28 de maio de 2018, dia em que o expediente do Poder Judiciário de 

Mato Grosso foi suspenso em razão da greve dos caminhoneiros, 

conforme Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES. E, em que pese a petição ter 

informado a urgência, foi distribuída pelo PJE, quando deveria ter sido 

apresentada de forma física para que pudesse ter sido apreciada no 

plantão. Conforme o art. 77 da Resolução n. 03/2018, o plantão judiciário 

em primeira instância é físico, devendo a parte apresentar sua petição ao 

Gestor plantonista para o devido protocolo, verbis: “Art. 77. Durante o 

plantão judiciário em Primeira Instância, os processos serão protocolados 

na forma física, sendo obrigatória a apresentação de todo o conteúdo do 
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processo em mídia digital, em arquivos com formatos e tamanhos 

compatíveis com o Sistema PJe, observado o disposto no §1º do art. 32 

desta Resolução. ” A distribuição equivocada deste pedido de tutela de 

urgência, ou seja, pelo PJE, quando deveria ser físico, impediu o juiz 

plantonista de apreciar o pleito, sendo certo que esta magistrada não 

estava de plantão na data de ontem. Pois bem! Diante do pedido especifico 

de tutela de urgência, é sabido que o Governo do Estado de Mato Grosso 

editou o DECRETO N° 1.496, de 26 de maio de 2018, que declarou situação 

de emergência no âmbito do Estado de Mato Grosso e criou o Comitê de 

Gestão de Crise no Gabinete de Governo. De acordo com referido 

Decreto, cabe ao referido comitê adotar as medidas para mobilização das 

Forças de Segurança do Estado, Policia Militar, dentre outros, para a 

escolta de veículos transportadores de combustíveis, gás e outros 

produtos e gêneros de primeira necessidade. Por oportuno, transcreve as 

medidas administrativas emergências constantes do Decreto 1.496/2018: 

“Art. 3º Caberá a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil, junto com 

as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, articular o 

levantamento das situações emergenciais de abastecimento dos 

segmentos de serviços essenciais, inclusive pelo recebimento de 

informações pelo canal de comunicação 199. Art. 4º A situação de 

emergência autoriza a adoção de todas as medidas administrativas 

necessárias a assegurar a imediata resposta por parte do Poder Público à 

situação ora vigente e assegurar o retorno à normalidade, tais como: I - a 

alocação de recursos orçamentários para o custeio das ações 

emergenciais; II - a contratação emergencial de fornecimento de bens e de 

prestação de serviços necessários ao restabelecimento da normalidade, 

adotando-se o procedimento compatível com a situação de emergência; III - 

a requisição de equipamentos, materiais, mercadorias, víveres, 

medicamentos, veículos, combustíveis, e outros itens que sejam 

necessários, de propriedade de particulares, assegurada ao proprietário 

indenização ulterior, se houver dano; IV - a mobilização das forças de 

segurança do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 

Civil, inclusive determinando a instituição de regime especial de trabalho, 

suspensão de férias e outras medidas que se façam necessárias ao 

cumprimento deste Decreto; V - a utilização das forças de segurança do 

Estado, em cooperação com as Forças Armadas e com a Polícia 

Rodoviária Federal, para o apoio e garantia da livre circulação dos meios 

de transporte necessários à distribuição de gêneros de primeira 

necessidade, de cargas vivas, à prestação de serviços essenciais e 

destinados a prover a alimentação de animais; VI - o uso das forças de 

segurança do Estado, em cooperação com as Forças Armadas e com a 

Polícia Rodoviária Federal, para a escolta de veículos transportadores de 

combustíveis, gás e outros produtos e gêneros de primeira necessidade, 

ficando autorizado aos agentes de segurança assumir a condução dos 

veículos, em caso de recusa dos transportadores; VII - a determinação 

para distribuidores e fornecedores de combustíveis, gás e outros 

produtos e gêneros de primeira necessidade que os forneçam, em caráter 

exclusivo, para garantir a continuidade na prestação de serviços 

considerados essenciais; VIII - o apoio às ações emergenciais adotadas 

pelos municípios do Estado; IX - a intensificação, por meio da Polícia Militar, 

do patrulhamento ostensivo; X - a avaliação das vias de trânsito, propondo 

e adotando medidas que tenham como fim precípuo fazer cessar, evitar ou 

minimizar os efeitos dos bloqueios, tais como: a) liberar vias essenciais 

para a circulação de veículos quando a interrupção puder provocar danos 

à população; b) isolar áreas de risco no sistema viário; c) definir rotas 

alternativas de trânsito e transporte; d) disponibilizar técnicos para compor 

equipes de sinalização e transportes; e) definir as vias alternativas de 

deslocamento e evacuação para assegurar a mobilidade de ambulâncias, 

viaturas policiais, corpo de bombeiros militar, sistema penitenciário, defesa 

civil e demais viaturas da segurança pública. Parágrafo único. Para 

cumprimento do inciso VII do caput deste artigo, o Comitê de Gestão de 

Crise, por meio de ato do Secretário-Chefe da Casa Civil, adotará as 

medidas necessárias para garantir o fornecimento de produtos essenciais 

para evitar a descontinuidade de serviços públicos. Art. 5º Na aplicação 

deste Decreto deverão ser priorizadas as ações relativas às áreas de 

segurança, saúde, abastecimento de água e energia, controle sanitário, 

transporte público e de comunicação, de modo a resguardar bens e 

princípios fundamentais. Art. 6º Os órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública Direta e Indireta deverão implantar plano de 

racionalização de uso dos insumos no âmbito de suas respectivas 

competências, com o objetivo de preservar a continuidade das atividades 

essenciais. ” Não há nos autos notícia de que a parte autora tenha 

solicitado ao Comitê de Crise a adoção das medidas necessárias a escolta 

requerida, não cabendo, em tese, o ativismo judicial para a medida, que 

compete ao Estado Administração a fim de definir as prioridades e 

deliberar as ações junto ao Centro Integrado de Comando e Controle Além 

disso, como se sabe, as rés não possuem serviço de escolta, sendo que 

a Segurança Pública é questão de Estado. Portanto, a princípio, não 

verifico também a legitimidade das rés, eis que não possuem o 

poder/obrigação de escolta policial no fornecimento de combustível. 

Registro, ainda, que conforme notícia amplamente divulgada pela imprensa, 

após a instalação do Comitê de Gestão de Crise da Segurança Pública, 12 

veículos foram escoltados na segunda-feira (28.05) para transporte de 

combustível e gás de cozinha que abastecerão a região Sul, Grande 

Cuiabá, e a região Norte de Mato Grosso. Referidas escoltas foram 

realizadas de forma integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 

Exército Brasileiro, com apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações 

Especiais (GOE) da Polícia Judiciária Civil (PJC), tudo coordenado pelo 

Comitê de Gestão de Crise. Hoje as notícias são de redução de bloqueios 

no Estado de Mato Grosso para trinta pontos, sendo que após 

negociações com a Policia Rodoviária Federal, 500 caminhões carregados, 

inclusive com combustível, foram liberados nesta manhã do dia 

29/05/2018. Portanto, a situação hoje é diversa, devendo a parte 

esclarecer se persiste o interesse/adequação na medida, eis que há 

notícias de veículos liberados na data de ontem, bem como justificar a 

legitimidade passiva. Intime-se Cuiabá, 29 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014580-82.2018.8.11.0041. Diante do 

endereçamento da petição inicial, justifique a autora a distribuição desta 

inicial para a Justiça Estadual, em 15 dias. Intime-se. Cuiabá, 29 de maio de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868223 Nr: 8122-08.2014.811.0041

 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: ROSINA GOMES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ROSINA GOMES DE SOUZA em face de TÓKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 750,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949936 Nr: 60326-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON JONNARAN VARELLA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - OAB:20.928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

CLEVERSON JONNARAN VARELLA DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento 

de R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas 

e despesas processuais pela ré. Condeno a ré também ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 819655 Nr: 25928-90.2013.811.0041

 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: PEDRO PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

PEDRO PAULO DE SOUZA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS S/A, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,00 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

também ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106987 Nr: 13376-88.2016.811.0041

 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: PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 

DE CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELOISA HELENA 

SAENZ SURITA, para devolução dos autos nº 13376-88.2016.811.0041, 

Protocolo 1106987, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 740786 Nr: 37534-86.2011.811.0041

 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: JOEL SOARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE 

VEICULOS LTDA, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21295/PR, João Celestino Corrêa da Costa - 

OAB:OAB/MT 4.611

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

o feito e encaminho intimação às partes para ciência sobre a Proposta de 

Honorários Periciais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 740786 Nr: 37534-86.2011.811.0041

 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: JOEL SOARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE 

VEICULOS LTDA, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21295/PR, João Celestino Corrêa da Costa - 

OAB:OAB/MT 4.611

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes rés para 

depositarem o valor dos honorários periciais, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 174506 Nr: 22746-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA, MARIO MARCIO DE ALBUQUERQUE, TEREZINHA DO CARMO 

ALBUQUERQUE, MAURICIO GATTAS METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

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

OAB:OAB/MT 8896, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B

 Certifico que decorreu o prazo da parte executada, sem manifestação, 

acerca da decisão de fl. 247.

Desta forma, em cumprimento à referida determinação, procedo a 

intimação do exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 901449 Nr: 30918-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Certifico que o perito designou perícia para o dia 05 de Julho de 2018, às 

14:00 horas, a ser realizada na concessionária GRAMARCA CHEVROLET 

localizada na Av. Miguel Sutil, nº 1841 , Jardim Guanabara, Cuiabá/ MT. 

Assim nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para comparecem 

na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779557 Nr: 33031-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA DE FIGUEIREDO SANTANA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894283 Nr: 26076-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SERGIO THOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do valor irrisório encontrado, promovo o desbloqueio.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 359987 Nr: 29887-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Intime-se do resultado infrutífero da tentativa de bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777417 Nr: 30783-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CARVALHO - 

OAB:14.226, ROSI MARI GIACOMONI BEUX - OAB:3261-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/MT 17826/A, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11.795/MT

 Intime-se do resultado infrutífero da tentativa de bloqueio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 464815 Nr: 32609-81.2010.811.0041

 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: MARIA DALVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/MT 12.970-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 128/129 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerida para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1087122 Nr: 4783-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA PETRAUSKAS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARTELLI - 

OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 52/53, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831087 Nr: 36775-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGURA GARANTIA DE CREDITOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, intimo a parte autora 

para se manifestar, em 15 dias sobre a correspondência devolvida de fl. 

72

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808745 Nr: 15223-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA., ARIEL 

AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO SOUZA - 

OAB:12.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 Ante o teor da petição de fl. 234/241, certifico que o representante legal 

da empresa REAL BRASIL CONSULTORIA redesignou a perícia para o dia 

08/06/2018, às 09 horas, a ser realizada na empresa ARIEL 

AUTOMÓVEIS, localizada na AV. DA FEB, 2.080, PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE/MT. Assim, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, 

VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

comparecerem na perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807608 Nr: 14059-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DREAMS TURISMO LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes o pedido formulado pela autora DREMS TURISMO LTDA. 

EPP para converter a obrigação de fazer inicialmente pleiteada em perdas 

e danos e CONDENAR o réu, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362, STJ). CONFIRMO a astreinte fixada na 

decisão de p. 55/56 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá 

ser aplicada no período de 13 a 24 de abril de 2013, totalizando R$ 

6.000,00 (seis mil reais).Custas processuais pelo réu, assim como 
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honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 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.: 777417 Nr: 30783-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CARVALHO - 

OAB:14.226, ROSI MARI GIACOMONI BEUX - OAB:3261-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/MT 17826/A, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11.795/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada não 

efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros 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.: 359987 Nr: 29887-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/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 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.: 894283 Nr: 26076-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SERGIO THOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória convertida em titulo executivo em que o 

devedor, intimado para cumprimento de sentença, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros 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.: 160361 Nr: 11740-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO ESPIRITO SANTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A, MBM PREVIDÊNCIA 

PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9.395/MT, 

URBANO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:3.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO DE CARVALHO 

MACHADO - OAB:27311, LEONÍCIO DOS REIS SALES - OAB:5.896, 

Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482/SP, VALDIR MATOS 

BETONTI - OAB:5462/MS

 Processo n° 11740-10.2004.811.0041

Código 160361

Vistos e etc.

A sentença (p.157/163) foi proferida em 02/05/2005 pela então 16° Vara 

Cível, que nos termos do Provimento 004/2008/CM foi extinta, dando lugar 

a 4ªVara Especializada em Direito Bancário. Assim, por não se tratar de 

litigio de competência do Juízo Bancário, deve ter normal prosseguimento 

na unidade cível.

Intimem-se as partes para ciência quanto à redistribuição destes autos.

Após, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se à contadoria para que seja apurado o real valor devido.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

cálculos em 10 dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 24 de maio 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.: 1054503 Nr: 48549-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SANTA MARIA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJCA FACHOLI ADMINOSTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO CARLOS FACHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA SANCHES 
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VICENTE - OAB:6.485 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A

 Processo nº. 48549-13.2015.811.0041 - Código 1054503

Vistos e etc.

Intimem-se os autores para complementarem os honorários periciais, eis 

que o pagamento realizado à p.327 se deu de forma equivocada.

Em seguida, expeça-se competente alvará em favor do perito judicial.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 24 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 217598 Nr: 26320-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:14.667/MT

 Processo n° 26320-11.2005.811.0041Código: 217598Vistos e etc.A tese 

alegada pelo executado à p.1023/1028 não prospera, eis que eventual 

recurso de apelação a ser interposto da sentença proferida nos embargos 

à execução não possui efeito suspensivo ex vi art. 1012, §V do CPC/15. 

Ademais a sentença não confirmou a liminar anteriormente deferida, não 

devendo assim perdurar o referido efeito. Nesse sentido a 

jurisprudência:AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não 

concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação da agravante. 

Sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Ausência de 

probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de 

difícil reparação. Requisitos para concessão de excepcional efeito 

suspensivo não vislumbrados. Razões inconsistentes. Decisão mantida. 

Recurso  desprov ido .  (TJ -SP 22033707620178260000  SP 

2203370-76.2017.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 

13/11/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2017)Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – 

Embargos à execução julgados parcialmente procedentes – Apelação – 

Parcial provimento – Interposição de recurso especial pelo embargante 

pendente de julgamento – Recurso especial que não tem efeito suspensivo 

- Art. 1.030, § 2º, do CPC – Ausência de óbice para proceder-se a 

liquidação do julgado, de conformidade com o disposto no art. 995 do CPC 

– Execução que deve prosseguir nos termos do Acórdão proferido – 

Recurso improvido. (TJ-SP 2224700322017. 8260000 SP 

2224700-32.2017.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/02/2018)Além disso, em se tratando de execução de título 

extrajudicial, não há que se falar em cumprimento provisório.Além de que, 

a determinação de atualização dos cálculos não acarreta prejuízo as 

partes.Posto isto, INDEFIRO o pedido de p.1023/1028.Cumpra-se a 

determinação proferida nos autos em apenso.Cuiabá, 24 de maio de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385154 Nr: 20675-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, DANIEL ZAMPIERI BARION ( procurador do municipio 

de cuiaba) - OAB:7.519/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO 

- OAB:4.667/MT, LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:11371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 :I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III - corrigir erro material.”No caso em comento, a embargante 

alega omissão e contradição entre a decisão e a legislação que entende 

ser aplicada ao caso, bem como as provas carreadas aos autos. Todavia, 

está consolidado pelos Tribunais Superiores que as inconformidades 

devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, provas apresentadas nos 

autos e/ou legislação que a parte entenda aplicável ao caso.Na verdade, a 

embargante pretende a modificação da decisão, sendo a via dos 

embargos inadequada à sua pretensão.Nesse sentido a 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)Assim, REJEITO os embargos.Anote-se 

como requerido a p. 486.Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 24 

de maio de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 77622 Nr: 1758-55.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR - ÓLEOS VEGETAIS PARANÁ S/A - IND. E 

COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redemax Projetos e Construções Ltda

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ANDRADE DO 

AMARAL - OAB:MT 20.291, JAQUELINE BARRETO ALBERT - 

OAB:19618, KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - OAB:16749, LEONARDO 

DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12867, RENATO MELÓN - OAB:MT/18.608, Scheila Ribeiro de 

Lima - OAB:16838, THIAGO SILVA VIEIRA - OAB:OAB/MT 18.976

 Trata-se ação de indenização em fase de cumprimento de sentença 

movida por Olvepar – Óleos Vegetais em desfavor de Redemax Projetos e 

Construções Ltda., já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram através do Núcleo de Conciliação e Mediação 

e requereram a homologação do acordo com a suspensão do feito até a 

integral quitação.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC e 

SUSPENDO o feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas pela executada. Honorários na forma pactuada.

 Decorrido o prazo de suspensão sem a informação de inadimplemento, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782670 Nr: 36324-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifico que a advogada Idalina Pereira Cabral 

Correa não está devidamente constituída, razão pela qual determino a 

intimação do exequente para regularização processual, em 5 dias.

 Após, concluso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715770 Nr: 9795-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - 

OAB:16.160A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Arlindo Pompeu de 

Campos Neto em desfavor de Iuni Educacional S.A, já qualificados nos 

autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.347/348).

 Informação de quitação do acordo à p. 367/368.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Custas pela executada. Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757003 Nr: 9147-27.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Trata-se ação de indenização por danos morais e materiais em fase de 

cumprimento de sentença movida por Acrimat – Associação dos Criadores 

de Mato Grosso contra TAM Linhas Áreas, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.529/531).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 924, II do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 466353 Nr: 33563-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o aviso de recebimento, juntado à fl. 63, foi recebido por 

pessoa diversa à destinada.

Assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, 

encaminhando intimação à parte exequente, para manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813122 Nr: 19605-69.2013.811.0041

 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: ESDON LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 213/232, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149341 Nr: 31422-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS, MARCOS 

REGENOLD FERNANDES

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

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, THACYO ROBERTO FIGUEIREDO 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460/MT, OMAR KHALIL 

- OAB:11.682/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:21.518/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 121/122 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Oficial Escrevente

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005595-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVEIRA RIBEIRO OAB - MT24069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA SERVICOS DE LOCACOES EIRELI - ME (RÉU)

NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005595-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante dos 

documentos apresentados pela autora e da afirmação de que não possui 

condições financeiras para pagar as custas judiciais, defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, CPC). Defiro a tramitação 

prioritária, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 

Consta dos autos que a autora requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a nulidade da cláusula 3ª e subitens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do 

contrato firmado com a ré, bem como promovam a restituição da quantia 

de R$ 106.992,00 (cento e seis mil novecentos e noventa e dois reais), em 

razão do furto de seu caminhão basculante Ford Cargo 2628-E, placa 

DCP-0558, que se encontrava na posse das rés. De acordo com o artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o furto do 

caminhão da autora ocorreu em 30 de outubro de 2016, de maneira que 

não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
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processo que justifique a concessão da tutela pleiteada. Quanto à 

declaração de nulidade da cláusula 3ª e seus subitens, in casu caso não 

se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de 

relação contratual civil. Assim indefiro o pedido. À par destas 

considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADOS. Nos termos do artigo 334, CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/09/2018, às 11:00 horas, que será realizada na 

Central de Conciliação no Fórum de Cuiabá. Intime-se a parte autora para 

comparecer pessoalmente ao ato. Cite-se e intime-se a parte ré, 

consignando que o prazo de defesa começará a fluir após a audiência de 

conciliação, caso não haja acordo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 28 de maio de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012416-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012416-47.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Sizenando 

Santana em face de Allianz Auto Instituto Ayrton Senna Automovel, 

objetivando o deferimento do pagamento das custas ao final do processo. 

O autor não demonstrou a sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o 

pagamento das custas ao final do processo. Por outro lado, oportunizo ao 

mesmo o parcelamento das custas processuais, como permite o art. 468, 

§ 7º da CNGC/TJMT e art. 98, § 8º do CPC. Assim, poderá o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 04 

parcelas iguais e sucessivas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo 

o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais 

e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Adimplida a primeira parcela, o autor deverá emendar a petição 

inicial, a fim de instruir o feito com a carta negativa do pagamento do 

seguro, no prazo de quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de maio de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005911-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005911-40.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de produção antecipada de provas ajuizada por Y.V.N.O. e H.N.O., 

representados por sua genitora Edileia Nogueira em desfavor da Sul 

América Companhia de Seguros Saúde, objetivando que a ré exiba nos 

autos o contrato de seguro, bem como respectiva apólice. Os autores 

narram que são segurados em virtude do seguro de vida realizado pelo 

falecido pai Edemar Henrique de Oliveira. Afirmam que solicitaram a copia 

dos documentos à ré que, no entanto, se negou em fornecer a fotocopia 

do contrato n. 000095965 e apólice n. 195517989, bem como documentos 

pertinentes. A inicial veio acompanhada com documentos pessoais, 

notificação extrajudicial, AR – aviso de recebimento. É o relatório. Decido. 

Infere-se que os autores pretendem, na verdade, é a exibição de 

documentos e não produção antecipada de provas. Deste modo, nos 

termos do art. 283, parágrafo único do CPC e, a fim de dar celeridade ao 

feito, aproveitar os atos processuais já praticados, bem como em atenção 

aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, 

passo a analisar o pedido de produção antecipada de provas como 

exibição de documentos. O art. 396 do CPC dispõe: “Art. 396. O juiz pode 

ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu 

poder.” Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, comenta: “A 

exibição de coisa ou documento é meio de prova utilizado para a parte 

provar a veracidade da alegação de fato por meio de coisa ou documento 

que não esteja em seu poder.” (In Novo código de processo civil 

comentado : artigo por artigo. Editora Juspodivm, Salvador, 2017. p. 723). 

Os autores pretendem a exibição no intuito de averiguar possível 

indenização pelo seguro de vida contratado pelo de cujus Edemar 

Henrique de Oliveira e posterior tomada de providências. Analisando as 

razões expostas, depreende-se a legitimidade e interesse dos autores na 

obtenção do contrato de seguro, inclusive, com as condições gerais, bem 

como a respectiva apólice. In casu, os documentos são comuns às partes 

e se encontram em poder da ré, incidindo a regra do art. 396 do CPC. 

Ressalta-se que a exibição não trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta 

medida não visa privá-los dos documentos, mas que tão somente 

apresente uma cópia em Juízo. Com estas considerações e fundamentos, 

DEFIRO O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e determino a citação 

da ré para que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

sua intimação, fotocopia do contrato n. 000095965, apólice n. 195517989, 

bem como as condições gerais do contrato. A ré deverá oferecer defesa 

no prazo legal. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 29 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006252-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. B. N. (REQUERENTE)

M. L. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI OAB - 688.944.221-00 

(REPRESENTANTE)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES (REQUERIDO)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n. 1006252-66.2018.811.0041 DECISÃO Maria Luiza Carvalho 

Beccari e Maria Inês Saraiva Carvalho Beccari, representadas por Michelle 

Carmo Carvalho Beccari, ajuizaram ação de obrigação de não fazer com 

pedido de tutela de urgência cumulado com reparação por danos materiais 

em desfavor de Pedro Rodrigues de Campos Neves, Livre Comunicação 

Integrada Ltda. EPP, Rádio e Televisão Bandeirantes Grupo Cidade Verde 

S/A, CIC Construtora e Incorporadora Médio Norte Ltda. e Fernanda Eliza 

Patrian Beccari, todos qualificados, objetivando Relatam as autoras a 

existência de decisão judicial, vinculada ao processo n. 

1009965-83.2017.811.0041, determinando a suspensão da edição do 

Programa O Livre e argumentam que, em detrimento de decisão judicial, os 

réus Pedro Neves e Fernanda Beccari, apesar de suspenderem a edição 

do programa, continuam explorando o Canal Cidade Verde de forma 

usurpadora ao divulgarem a empresa O Livre a todo instante e de forma 

gratuita no Programa Talk Show, apresentado diariamente na TV e Rádio 

por Igor Taques. Em virtude de tais afirmações e documentos constantes 

dos autos, o pedido de tutela de urgência foi liminarmente deferido a fim de 

determinar que a TV Cidade Verde e Rádio Band FM não mais veicule 

propagandas da empresa O Livre (ID 12386035). Os réus ofertaram 

contestação. A empresa O Livre Comunicação manifestou nos autos (ID 

13230397), requerendo o declínio da competência para o Juízo da Sétima 

Vara Cível, haja vista que naquele Juízo tramita a ação anulatória n. 

47345-31.2015.811.0041 – Código 1051820, também propostas pelas 

autoras. Sobre o pedido, discordaram as autoras. É o relatório. Decido. A 

ação declaratória de nulidade de ato jurídico n. n. 47345-31.2015.811.0041 

– Código 1051820, em trâmite perante o Juízo da Sétima Vara Cível, foi 

proposta pelas autoras Maria Luiza e Maria Inês, representadas pela 

genitora, em desfavor da Televisão Cidade Verde e Fernanda Eliza Patrian 

Beccari Neves. Na referida ação, as autoras solicitaram a nomeação de 

Interventor Judicial na empresa TV Cidade Verde, argumentando que a 

medida proporcionaria transparência e respeito na administração da 

empresa TV Cidade Verde. Alegam, também, que a eleição de Fernanda 
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Eliza como Presidente da empresa TV Cidade Verde está eivada de vícios 

e merece ser anulada. Verifica-se, portanto, que embora esta ação de 

obrigação de não fazer não possua mesmo pedido que a ação 

declaratória de nulidade em trâmite na Sétima Vara Cível, é evidente o 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso as 

mesmas sejam decididas separadamente. Destaca-se, também, a 

existência de prejudicialidade entre as ações, uma vez que o julgamento 

acerca da licitude na eleição de Fernanda Eliza como Presidente do 

Conselho Administrativo da TV Cidade Verde certamente influenciará 

nesta demanda. Além do mais, as causas de pedir são bastante 

semelhantes. O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que: 

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles.” Nesse sentido já decidiu o TJMT: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – ART. 55, E § 

3º DO ATUAL CPC – CONFLITO IMPROCEDENTE. O atual Código de 

Processo Civil ampliou o conceito de conexão, sendo que o § 3º do art. 55 

traz uma maior elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas 

para julgamento conjunto e assim evitar o proferimento de decisões 

conflitantes e contraditórias. Evidenciada a relação de afinidade entre as 

demandas propostas nos Juízos envolvidos, a conexão resultaria em uma 

maior celeridade e economia processual, evitando-se, ainda, o risco de 

decisões contraditórias.” (CC 112092/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no 

DJE 07/12/2016) À par destas considerações, declino da competência 

para processar e julgar esta ação e, com fundamento nos artigos 55, § 3º, 

artigos 59 e 64, §§ 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, determino a 

remessa destes autos ao Juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá – MT. 

Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009145-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009145-30.2018.8.11.0041. Vistos e etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos nos autos da execução de 

titulo extrajudicial n, 1029489-66.2017.811.0041, em trâmite na Sexta Vara 

Cível desta Comarca, todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta 

Vara Cível. Por esta razão, declino a competência para Sexta Vara Cível 

desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013634-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013634-13.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual c/c devolução de veículo c/c restituição de 

valor c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência 

proposta por Alessandra Gomes Vieira em desfavor de Tadashi Veículos 

Eireli, Gabriel Veículos e Banco Pan S/A, objetivando a suspensão do 

pagamento das parcelas do financiamento até ulterior deliberação, no 

intuito de evitar a realização de busca e apreensão do veículo, bem como 

que as rés se abstenham de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Narra que em março/2018, firmou contrato de compra e venda de 

veículo com os primeiros réus, um Ford KA, 2010/2010, Renavan 

00206441746, pelo valor de R$ 15.990,00. Informa que foi acordado o 

pagamento a titulo de entrada a quantia de R$8.000,00, sendo um veículo 

gol, no valor de R$ 7.000,00 e mais R$ 1.000,00 em dinheiro, dividido em 

duas vezes. Assevera que depois de pegar o recibo do veículo, 

estranhou o contrato de financiamento onde o veículo está com o valor de 

R$ 22.000,00, bem como o financiamento na quantia de R$ 14.000,00. 

Sustenta que no ato da compra o vendedor disse que o valor da parcela 

ficaria em torno de R$ 271,37, mas com a elevação do preço do veículo 

para R$ 22.000,00 e do financiamento para R$ 14.000,00, a parcela está 

em R$ 573,21, importância que não foi informada no momento da compra. 

A inicial veio acompanhada com documentos pessoais, cópia do contrato, 

extrato do Detran, documento do veículo financiado, fotos, recibo de 

pagamentos junto ao Detran e do financiamento. É o relatório. Decido. A 

tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC, o qual assim 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a autora almeja a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, 

para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nota-se que 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. [...] A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313. Negritei.) Infere-se dos autos que a autora contratou 

financiamento de veículo em março de 2018 (Id 13252371) e afirma que os 

valores inseridos não foram informados no ato da concretização do 

negócio, razão pela qual postula a suspensão do pagamento das parcelas 

do financiamento e abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. Não obstante a relevância dos fatos narrados na exordial, o 

deferimento da tutela de urgência, nesta fase de cognição sumária, se 

mostra temerária. Não há nos autos qualquer documento que corrobore a 

afirmativa da exordial, no sentido que os valores não foram informados. 

Ademais, o contrato está devidamente assinado pela autora, dando a 

entender que tomou conhecimento das cláusulas do contrato, 

especificamente do quadro resumido do instrumento. Assim, ausente o 

pressuposto da probabilidade do direito da autora, o indeferimento da 
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tutela de urgência é medida que se impõe. Além do mais, a autora postula 

a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento no intuito de 

não sofrer busca e apreensão do veículo, ou seja, pretende usufruir do 

bem sem ao menos ofertar o pagamento que entende justo. Com estas 

considerações e fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Com advento 

do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de 

conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou mediador. A par 

disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 27 de 

agosto de 2018 (27/08/2018) às 10:30 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. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 29 de maio de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão 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 Processo n° 1010195-91.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por 

danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Thais Mara 

Roberto Alves em face de IUNI Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – 

UNIC), aduzindo, em síntese, que foi aluna da ré entre o período de 

julho/2013 a junho/2017. Narra que os pagamentos das mensalidades se 

deram por meio de convênio do Financiamento Estudantil – FIES, contrato 

n. 5886, com financiamento de 100%, em todo o período contratual. 

Informa que recentemente tomou conhecimento que seu CPF está 

negativado, inclusão determinada pela ré, no valor de R$ 10.678,18, ao 

argumento de que se trata de “serviço processo de ajuste de 

mensalidade”. Entretanto, assevera que é indevida tal cobrança, uma vez 

que realizou todos os aditamentos, sendo todas as mensalidades 

devidamente quitadas. Requer o deferimento da tutela de urgência a fim de 

determinar à ré que proceda a imediata baixa da restrição, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00. Determinada a emenda da petição 

inicial (Id 12774199), a autora atendeu a ordem no ID 12835946. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda à inicial e concedo à autora os 

benefícios da Justiça Gratuita. Por esta via, pretende a autora a 

concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para 

determinar que a ré exclua seu nome do banco de dados do SERASA, ao 

argumento de que a dívida cobrada é indevida, uma vez que realizou todos 

os aditamentos do FIES – Financiamento Estudantil, a qual era beneficiária 

de 100% dos encargos educacionais. O art. 294 do Código de Processo 

Civil dispõe: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a 

sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela 

provisória de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e periculum in mora. Diante destas explanações, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida. A probabilidade 

do direito está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, em 

especial o contrato do financiamento que, na cláusula 3ª (Id 12759697), 

concede a autora o financiamento até a conclusão do curso, bem como os 

aditamentos do financiamento estudantil (Id’s 12759771, 12759802, 

12759827) e o extrato do Serasa (Id 12760078), os quais demonstram, 

neste juízo de cognição sumária, que não houve ausência de aditamento 

para a continuidade do financiamento. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a anotação de restrição de crédito no nome da autora a impede 

de realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

imóveis ou mesmo móveis. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA e determino a exclusão do nome da autora do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida discutida 

nestes autos, no valor de R$10.678,18. Intime-se a ré Unic para 

cumprimento desta determinação, no prazo de 05(cinco) dias, 

consignando que o descumprimento desta ordem poderá importar em 

aplicação de multa diária. Com advento do CPC/2015 ficou determinado 

pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão ser 

realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício 

n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 07 de agosto de 2018, (07/08/2018) 

às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré 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, 08 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão 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 Processo n° 1010195-91.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por 

danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Thais Mara 
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Roberto Alves em face de IUNI Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – 

UNIC), aduzindo, em síntese, que foi aluna da ré entre o período de 

julho/2013 a junho/2017. Narra que os pagamentos das mensalidades se 

deram por meio de convênio do Financiamento Estudantil – FIES, contrato 

n. 5886, com financiamento de 100%, em todo o período contratual. 

Informa que recentemente tomou conhecimento que seu CPF está 

negativado, inclusão determinada pela ré, no valor de R$ 10.678,18, ao 

argumento de que se trata de “serviço processo de ajuste de 

mensalidade”. Entretanto, assevera que é indevida tal cobrança, uma vez 

que realizou todos os aditamentos, sendo todas as mensalidades 

devidamente quitadas. Requer o deferimento da tutela de urgência a fim de 

determinar à ré que proceda a imediata baixa da restrição, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00. Determinada a emenda da petição 

inicial (Id 12774199), a autora atendeu a ordem no ID 12835946. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda à inicial e concedo à autora os 

benefícios da Justiça Gratuita. Por esta via, pretende a autora a 

concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para 

determinar que a ré exclua seu nome do banco de dados do SERASA, ao 

argumento de que a dívida cobrada é indevida, uma vez que realizou todos 

os aditamentos do FIES – Financiamento Estudantil, a qual era beneficiária 

de 100% dos encargos educacionais. O art. 294 do Código de Processo 

Civil dispõe: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a 

sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela 

provisória de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e periculum in mora. Diante destas explanações, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida. A probabilidade 

do direito está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, em 

especial o contrato do financiamento que, na cláusula 3ª (Id 12759697), 

concede a autora o financiamento até a conclusão do curso, bem como os 

aditamentos do financiamento estudantil (Id’s 12759771, 12759802, 

12759827) e o extrato do Serasa (Id 12760078), os quais demonstram, 

neste juízo de cognição sumária, que não houve ausência de aditamento 

para a continuidade do financiamento. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a anotação de restrição de crédito no nome da autora a impede 

de realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

imóveis ou mesmo móveis. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA e determino a exclusão do nome da autora do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida discutida 

nestes autos, no valor de R$10.678,18. Intime-se a ré Unic para 

cumprimento desta determinação, no prazo de 05(cinco) dias, 

consignando que o descumprimento desta ordem poderá importar em 

aplicação de multa diária. Com advento do CPC/2015 ficou determinado 

pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão ser 

realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício 

n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 07 de agosto de 2018, (07/08/2018) 

às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré 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, 08 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024064-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IROTIDA VALERIA DA CONCEICAO MOFATTO (AUTOR)

ILMA MARIA MORAES DE SOUZA (AUTOR)

ELAIZE BOM DESPACHO DA SILVA (AUTOR)

JOAO LARA DE SOUZA (AUTOR)

LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO (AUTOR)

OTILIA MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

WALFREDO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

GUAJARINA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

EROINA CANDIDA GOMES DA SILVA (AUTOR)

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024064-92.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação ordinária de responsabilidade obrigacional proposta por IROTIDA 

VALERIA DA CONCEICAO MOFATTO, EROINA CANDIDA GOMES DA 

SILVA, LEONARDO PEREIRA DA SILVA, GUAJARINA DAMIANA 

FERNANDES DOS SANTOS, LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO, 

OTILIA MARIA PEREIRA DA SILVA, WALFREDO MAGALHAES DA SILVA, 

JOAO LARA DE SOUZA, ILMA MARIA MORAES DE SOUZA e ELAIZE BOM 

DESPACHO DA SILVA contra o BRADESCO SEGUROS S/A , ambos 

qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O 

pedido de justiça gratuita foi indeferido e à parte autora foi facultado o 

parcelamento de seu pagamento. Todavia, mesmo diante do indeferimento 

do efeito ativo pleiteado no recurso de agravo de instrumento interposto, a 

parte autora não promoveu o recolhimento das custas iniciais. A ré pediu a 

extinção do feito (ID 12548766) e o RAI n. 1001657-50/2018 teve o 

seguimento negado. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Os autores, devidamente intimados, deixaram de recolher 

as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da 

não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC. 

Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a 

ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de maio de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006786-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006786-10.2018.8.11.0041 Vistos etc. A autora, 

antes do recebimento da inicial, requereu a desistência do feito (id 

12737190). O réu não foi citado, sendo desnecessária a sua anuência. 

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 
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desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas pela autora. Deixo de condená-la nos honorários 

sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citado.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002844-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SCHNEIDER (AUTOR)

ROSANA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT0005036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIA DORILEO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002844-67.2018.8.11.0041 SENTENÇA JEFERSON 

SCHNEIDER e ROSANA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE SCHNEIDER 

ajuizaram ação monitória em desfavor de JANUARIA DORILEO, todos 

qualificados, objetivando o recebimento de crédito . A inicial foi instruída 

com diversos documentos. A decisão constante do ID n. 11775408 

determinou a expedição de mandado de citação. Os autores comprovaram 

o recolhimento das custas e, em seguida, requereram a desistência do 

feito (ID n. 12176106). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Os autores desistiram do feito e requereram a sua extinção sem resolução 

do mérito. O advogado subscritor do pedido de desistência possui 

poderes para tanto (ID 11687213). A ré sequer foi citada. Desta forma, 

desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de 

desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas pelos autores. Deixo de condená-los ao 

pagamento de honorários sucumbenciais porque a ré sequer foi citada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000047-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALIDIA MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000047-21.2018.8.11.0041 SENTENÇA JOALIDIA 

MARIA DA SILVA LIMA ajuizou ação cautelar inominada em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A., objetivando a concessão de liminar para 

determinar que o réu se abstenha de realizar leilão extrajudicial do imóvel 

objeto do contrato de financiamento existente entre as partes. A inicial foi 

instruída com diversos documentos. O pedido liminar foi indeferido pelas 

razões expostas na decisão constante do ID n. 12633572. A autora 

requereu a desistência do feito (ID n. 12817508). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Após o indeferimento do pedido liminar, a 

autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito. Consta dos autos que o réu sequer foi citado. Desta forma, 

desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de 

desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas pela autora. Deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários sucumbenciais porque o réu sequer foi citado. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023561-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERTRUCK REFORMADORA MULTIMARCAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023561-37.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de titulo extrajudicial, movida por OXIGENIO CUIABA LTDA 

em desfavor de SUPERTRUCK REFORMADORA MULTIMARCAS LTDA - 

EPP , já qualificados nos autos. As partes resolveram transacionar entre si 

(ID 12891848). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido As partes 

informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando nos autos 

para homologação. Apesar de a executada não estar representada nos 

autos, não verifico no acordo entabulado nenhuma vicio que impeça a 

homologação. Em atenção ao princípio da cooperação constante no artigo 

6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida que se impõe, 

independentemente da existência de procuração do patrono nos autos. 

Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a validação 

do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada mencionando 

acerca da imprescindibilidade da representação do causídico. Nesse 

sentido tem sido o entendimento dos Tribunais. Veja-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.Nos termos 

do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que versa sobre 

direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, não depende 

da representação das partes por advogado, impondo-se ao Juízo de 

origem proceder ao exame do pedido de homologação. Precedentes desta 

Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017- (grifei) APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

- HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - 

VALIDADE TRANSAÇÃO.A representação do executado por advogado 

não é requisito de validade do acordo firmado na execução. Hipótese em 

que as partes são capazes, o objeto é lícito e envolve direito patrimonial de 

caráter privado. Transação homologada. (TJMG - Apelação Cível 

1.0148.14.004183-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017- 

grifei) Assim, tratando-se de direito disponível , homologo por sentença o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma pactuada. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

29 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1012412-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MANQUERO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI OAB - RO1119 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012412-10.2018.8.11.0041. Trata-se de 

embargos de terceiro ajuizado por VALDEMIR MANQUERO contra 

IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, com pedido 

de distribuição por dependência ao processo nº 38207-40.2015.811.0041, 

execução, onde foi realizada a constrição judicial questionada. A 

execução onde ocorreu a restrição da camionete, cuja posse a 
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embargante defende, tramita de forma física e não virtual, o que obriga 

estes embargos serem distribuídos da mesma forma. Essa é a regra do 

art. 13, §2º da Resolução n. 003/2018 do TJMT, verbis: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas 

nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos 

físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. 

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. Posto isto, diante da incorreta distribuição, determino o 

arquivamento deste processo, devendo o embargante providenciar a 

correta distribuição na forma física, que deverá ser instruída com os 

documentos necessários ao conhecimento e apreciação do pedido, bem 

como recolhimento das custas. Transitado em julgado, arquive-se. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021317-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

sobre da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 29 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013698-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA (AUTOR)

ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013698-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, WILLIAN JACKSON LOPES DA 

SILVA RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos etc. Observa-se que as faturas de 

água que instruem a inicial (id n. 13291388) foram juntadas de forma 

invertida (“viradas para baixo”), o que dificulta o exame dos autos digitais. 

Conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, “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”. Desse modo, intime-se a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada dos referidos documentos, sanando o vício, sob 

pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a exclusão 

do sistema PJE dos documentos juntados de forma equivocada com a 

inicial (id n. 13291388). Além disso, e no mesmo prazo acima fixado, 

determino que a parte Requerente regularize sua representação 

processual, juntando aos autos o instrumento procuratório competente, 

também sob pena de indeferimento da exordial. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013831-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA HELENA TAVARES DO COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013831-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VERA HELENA TAVARES DO COUTO RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012602-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADAJA SUDRE ABRAO NASSARDEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (RÉU)

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012602-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NADAJA SUDRE ABRAO NASSARDEN RÉU: SHEBLY L M GHO - ME, 

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO Vistos etc. Em que pesem as 

justificativas lançadas pela Requerente para obter o benefício da 

gratuidade da justiça ou efetuar o pagamento das custas e taxas 

judiciárias ao final da demanda, entendo que os documentos que 

acompanham a inicial não são suficientes para comprovar sua 

hipossuficiência, ainda que momentânea, em especial porque ela se 

qualifica como empresária e investiu grande quantia na abertura do 

negócio mencionado na inicial. Assim, entendo que a Requerente não 

logrou êxito em demonstrar, ao menos neste momento, que necessita do 

referido benefício. Salienta-se que para deferimento do pagamento das 

custas ao final da demanda faz-se necessário que a Requerente 

demonstre a impossibilidade momentânea de quitação desta obrigação. 

Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos pressupostos, 

sob pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que 

realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Para comprovação, 

poderá a Requerente colacionar aos autos cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, ou outros documentos com tal 

condão. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014140-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014140-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONES ROBERTO CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, BANCO PAN S.A. Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Capital, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se com urgência. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014344-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014344-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONES ROBERTO CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 846280 Nr: 49901-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 343005 Nr: 13126-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ANGELA BENETTI BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA CARVALHEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT, 

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153448 Nr: 33247-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GONÇALVES VIEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA MARTINS NOGUEIRA 

OLIVEIRA - OAB:19576/O, BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - 

OAB:19572/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Maria de Lourdes Gonçalves Vieira Franco ajuizou o presente pedido de 

Retificação de Registro Civil, visando a retificação do assento de óbito de 

Roberto Silveira Franco, para constar o de cujus como casado Maria de 

Lourdes Gonçalves Vieira Franco e que deixou bens a inventariar.

Juntada de informações do Cartório da Comarca de Santa Cecília–SP às 

fls. 64/82.

A Requerente manifesta pela extinção do processo, ante a perda do 

objeto.

Relatado o necessário.

 Decido.

 A Requerente pretende a retificação do assento de óbito de Roberto 

Silveira Franco, para constar o de cujus como casado Maria de Lourdes 

Gonçalves Vieira Franco e que deixou bens a inventariar.

Ocorre que, conforme informado em fls. 64/82, tais alterações já foram 

procedidas, restando em evidência a perda do objeto da presente ação.

 Em assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Retificação ajuizada 

por Maria de Lourdes Gonçalves Vieira.

Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita deferida à Requerente.

Sem honorários, por se tratar de ação de jurisdição voluntária.

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

necessárias.

Publique-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1097077 Nr: 9337-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos no artigo 109 e artigo 112, ambos da Lei 

dos Registros Públicos – 6.015/73, e do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial 

e, por consequência, determino a retificação da certidão de nascimento da 

Requerente, da seguinte forma:1.O nome da requerente deverá ser 

retificado, fazendo constar da seguinte forma: Terezinha Ferreira do 

Nascimento.Transitada em julgado a presente, expeça-se o mandado de 

averbação determinando que o competente Cartório de Registro Civil 

proceda à devida retificação da certidão acima mencionada, observando o 

exposto.Notifique-se o Ministério Público. Sem custas ante a gratuidade da 

justiça.Cumpridas as diligências acima, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 97186 Nr: 12700-34.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO AUGUSTO DE SOUZA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:6.445 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A. promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em face de Romulo Augusto de Souza Bruno, 
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ambos qualificados nos autos, nos termos do postulado de fls. 59/62.

A Exequente informa o cumprimento da obrigação fixada na sentença, 

pugnando pela extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois restou satisfeita 

na integralidade a obrigação fixada na sentença, conforme informado pela 

Exequente.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Eventuais custas processuais pelo Executado.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1116281 Nr: 17139-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Logo, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, 

expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade 

ou contradição na sentença de fls. 116/117. Considerando que a parte 

Embargada já havia se manifestado as fls. 122/128, desentranhe a petição 

de fls. 129/135 dos autos, intimando a referida parte para retirá-la junto à 

secretaria deste juízo. Cumpra-se conforme a decisão 

recorrida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 898360 Nr: 28611-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FERREIRA DOS SANTOS, ANDRE LINTZMAIA 

DOS SANTOS, LAYZI LINTZMAIA DOS SANTOS VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 176/178. Cumpra-se 

conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 811774 Nr: 18265-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DE LOURDES MEURE MOTTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, MASTERCARD 

BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA MORGADO - 

OAB:14.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja 

vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

de fls. 228/231.No mais, considerando o recurso de apelação apresentado 

as fls. 237/241, intime-se a parte Apelada/Requerente para, querendo, 

apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 813212 Nr: 19691-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JOSE CAPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 255/258. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 929824 Nr: 49211-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA PAPA DA SILVA

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

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão de fl. 397. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1053528 Nr: 48139-52.2015.811.0041

 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: FRANCISCA ROMANA DOS REIS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

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

OAB:12.903/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 125/130. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081146 Nr: 2084-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TATIANA DA SILVA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios faz-se necessário, a fim 

de sanar a contradição acima apontada. Posto isto, nos termos do artigo 

1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, acolho os embargos 

declaratórios opostos para alterar a sentença de fls. 162/163, para 

constar, onde se lê:“Em observância aos serviços prestados pelo perito 

judicial, que analisou os autos e designou data para perícia, entendo que o 

expert deve receber o percentual de 30% (trinta por cento) do valor 

depositado pela ré e o saldo remanescente ser restituído à seguradora. 

Intime o perito e a seguradora para que informem os dados bancários. 

Após, expeçam-se os respectivos alvarás judiciais”.Passa a constar:“Em 

observância aos serviços prestados pelo perito judicial, que analisou os 

autos e designou data para perícia, entendo que o expert deverá receber 

o percentual de 30% (trinta por cento) do valor dos honorários periciais, 

equivalente a, R$300,00 (trezentos reais), cujo montante será adimplido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ser o Requerente 

beneficiário da gratuidade judicial”. Por consequência, defiro a expedição 

de alvará judicial em favor da seguradora Requerida, conforme pleiteado 

em fl. 170, para levantamento da importância depositada em fl. 154.No 

mais, cumpra-se conforme a sentença prolatada nos autos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065016 Nr: 53180-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA MEDEIROS NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 869919 Nr: 9487-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESSLY STEPHANI FONSECA ALVARENGA, BRUNO 

MENDES FIGUEIREDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1044854 Nr: 43856-83.2015.811.0041

 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: DANIEL DE ANGELO MEDRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153714 Nr: 33334-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYSLAYNE MARQUES FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1172065 Nr: 41031-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada CAROLINA ROSSETO SANCHES 

OAB/MT Nº 19.142, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 

234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 459161 Nr: 28868-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIO FERNANDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREMAR ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito 

remetendo-o à intimação da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a certidão conforme pleiteado nos autos.

 Estagiária de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 182140 Nr: 29149-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON PEREIRA DE PASSOS

 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: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora,requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 931933 Nr: 50362-12.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:MT/ 16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1109288 Nr: 14392-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA SILVA SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que o montante depositado em fl. 170 versa sobre quantia 

incontroversa, defiro a expedição de alvará de liberação do referido valor, 

conforme requerido em fl. 175.

Recebo a petição de fls. 173/175 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (artigo 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo do caput, do artigo 523, 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 (artigo 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 808931 Nr: 15407-86.2013.811.0041

 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: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Ana Maria de 

Souza Santos em face de Bradesco Seguros S.A. Condeno a parte 

Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 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 prevê o artigo 98, §3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a 

gratuidade da justiça.Havendo requerimento e indicação dos dados 

bancários, expeça-se alvará judicial em favor da seguradora Requerida 

para devolução da importância relativa aos honorários periciais (fl. 241). 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886110 Nr: 20601-33.2014.811.0041

 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: ARISTIDES JOVIO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Em razão do contido em fl. 92, destituo a nomeação do perito Cássio 

Maurício Telles e nomeio como perito judicial o Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, podendo ser encontrado no endereço: Avenida Bosque da 

Saúde, nº 888, Edifício Saúde, nesta Capital, telefone para contato (65) 

9228-5520.

Considerando que os honorários periciais já encontram-se depositados na 

Conta Única deste Tribunal, intime-se o perito acima nomeado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste a concordância da nomeação e, caso 

positivo, determino que o expert na mesma oportunidade fixe dia e hora 

para 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.

Consigne-se que os honorários periciais serão levantados após a 

apresentação do laudo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 436790 Nr: 15004-25.2010.811.0041

 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: EVALDO VIEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Em razão do contido em fl. 189, destituo a nomeação do perito Cássio 

Maurício Telles e 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.

Considerando que os honorários periciais já encontram-se depositados na 

Conta Única deste Tribunal, intime-se o perito acima nomeado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste a concordância da nomeação e, caso 

positivo, determino que o expert na mesma oportunidade fixe dia e hora 

para 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.
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 Do laudo, às partes.

Consigne-se que os honorários periciais serão levantados após a 

apresentação do laudo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013722-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT0014115A-O 

(ADVOGADO)

ADEMAR NOGUEIRA DE SOUZA OAB - 654.792.971-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013722-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DARCY MACHADO DE SOUZA CURADOR: ADEMAR NOGUEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A presente 

ação possui no pólo passivo o Estado do Mato Grosso, cuja especialidade 

exclui a competência de Vara Cível de feitos gerais, como é o caso desta 

Unidade Judiciária. Assim, tendo em vista o Provimento n.º 04/2008-CM, 

que fixou a competência das varas especializadas, como é o caso das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar os 

executivos fiscais e os feitos em geral em que constem como parte a 

Fazenda Estadual e Municipal, o declino da competência em favor de umas 

das referidas varas é medida que se impõe. Dessa forma, DECLARO este 

Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente 

feito, devendo o mesmo ser remetido a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Capital. Cumpra-se com urgência. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008891-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Luzia Aparecida Elias Rodrigues ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com e pedido de 

Tutela de Urgência em face de Ford Motors Company Brasil Ltda e Citavel 

Distribuidora de Veículos Ltda, todos já qualificados na inicial. Aduz ter 

adquirido junto a segunda Ré, o veículo novo Ford Ecosport SE AT 2.0, 

Ano/Modelo 2015/2015, cor preta, Placa QBO-5810, Chassi 

9BFZB55H3F8551536, Renavam número 01068535951, com câmbio 

automatizado, fabricado pela primeira Ré, no valor de R$ 49.800,00 

(quarenta e nove mil e oitocentos reais). Alega que desde que adquiriu o 

veículo o mesmo apresenta problemas, sendo o mesmo levado inúmeras 

vezes a oficina da segunda Requerida com inúmeros problemas, todavia, 

após os reparos o mesmo sempre volta a dar defeito. Explana que o ultimo 

defeito ocorreu em fevereiro de 2018, sendo o veículo encaminhado a 

oficina da segunda Requerida em 03/03/2017 e desde então o veículo esta 

na posse da primeira Requerida para os reparos necessários. Ressalta 

que em razão de sua deficiência física necessita de um veículo adequado, 

todavia, ao solicitar um veículo reserva às Requeridas, lhe disponibilizaram 

um veículo Fiat/Uno com câmbio manual e direção hidráulica, fora do 

adequado, fato que lhe impede de usá-lo. Pleiteia em sede de tutela de 

urgência a determinação às Requeridas para que disponibilizem um veículo 

reserva por outro da mesma espécie ou superior ao adquirido, bem como, 

que o veículo defeituoso seja depositado judicialmente em favor das 

Requeridas para ser periciado posteriormente. Com a inicial vieram 

documentos. Emenda a inicial contida em ID 13007197 e ID 13007327. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo as emendas a inicial de ID 

13007197 e ID 13007327, bem como, seus documentos, por 

consequência, defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Primeiramente, verifico que o pedido 

formulado pela autora em sede de tutela de urgência guarda relação com 

relação consumerista, originada em aquisição de veículo novo junto à 

concessionária autorizada pela fábrica. Ressalto ainda que, muito embora 

a parte Requerente tenha fundamentado seu pedido de tutela de urgência 

no artigo 311 do Código de Processo Civil, o mesmo deve ser analisado 

sob os fundamentos o artigo 300, do diploma processual já citado, assim, 

em inobservância ao princípio da fungibilidade, passo a devida análise. 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, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 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). No caso em exame observo que a 

probabilidade do direito está presente pelos documentos colacionados na 

inicial, que demonstram, ao menos neste momento processual, que a 

Requerente é portadora de deficiência física, a qual exige um veículo 

adaptado as suas condições (ID 12574555); adquiriu veículo zero 

quilômetro junto a segunda Requerida, concessionária de veículos 

autorizada pela fabricante, ora primeira Requerida (ID 12574557); a 

ocorrência de inúmeros problemas e/ou defeitos que o veículo novo 

adquirido apresentou desde quando retirou da concessionária (ID 

12574560, 12574562, 12574567, 12574574, dentre outros contidos na 

inicial); e, a situação atual de impossibilidade de utilização em virtude da 

Requerente estar aguardando o reparo de seu veículo desde o dia 

03/03/2017, não havendo justificativa plausível das partes Requeridas 

acerca dos fatos narrados na exordial. No caso em tela, a Autora está 

sofrendo um dano real, diante da impossibilidade de utilização de um 

automóvel adquirido na concessionária autorizada pela fábrica, pois em 

momento algum poderá utilizar o veículo adquirido nas condições em que 

se encontra, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo do dano, 

requisitos imprescindíveis apresentados no artigo 300, do Código de 

Processo Civil e seus parágrafos. Resta salientar que o perigo da 

irreversibilidade (§ 3º, artigo 300, do CPC), como circunstância impeditiva 

da tutela de urgência, inexiste, no presente caso, face a grandeza do 

poder geral de cautela deste Juízo, que a qualquer tempo poderá 

determinar, antes da prestação jurisdicional definitiva, o retorno ao status 

quo ante. Desta forma, nesta fase de cognição sumária, por entender que 

estão presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão da tutela de 

urgência reivindicada é medida adequada ao caso presente. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que as Requeridas disponibilizem 

um veículo reserva com as mesmas características do veículo outrora 

adquirido ou modelo superior, em favor da Requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como, determinar o deposito judicial do veículo objeto da 

lide em favor da concessionária Requerida Citavel, ficando esta como fiel 

depositária do bem, até ulterior deliberação. Em caso de descumprimento 

da presente, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite 

máximo de 10 (dez) dias. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 11:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 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 
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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. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

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:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012948-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: MAURITANIA MARQUES RUICCI Vistos etc. Observo que o 

presente feito foi distribuído erroneamente para esta Vara, pois os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras, como na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem 

ser processados e julgados pelas varas especializadas de acordo com o 

Provimento n. 04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para 

apreciar e julgar a demanda e, por consequência, determino a 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013412-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013412-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Determino a redistribuição 

do presente feito para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 

desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012872-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012872-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADRIANA DIAS FERNANDES REQUERIDO: OI S.A. Vistos etc. Adriana Dias 

Fernandes ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em face de Oi S.A., ambos qualificados 

na inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida se abstenha de inserir seu nome no rol dos órgãos de proteção 

ao crédito, sob o argumento, em síntese, de que está sendo cobrada por 

uma dívida indevida, ante a ausência de relação jurídica entre as partes. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. 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). A probabilidade do direito se evidencia através da 

afirmação da Requerente de que desconhece a dívida cobrada, que se 

consubstancia pelo fato da Requerente ser servidora pública na Comarca 

de Várzea Grande-MT (id n. 13171795), demonstrando, ao menos neste 

momento processual, que não possui nenhuma relação jurídica firmada 

com a Ré na cidade de Porto Alegre-RS. O perigo de dano é notório, uma 

vez que a possível inclusão do nome da Autora junto ao rol dos órgãos de 

inadimplentes, por si só, acarretará enormes prejuízos à Requerente, 

restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. 

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

Requerida se abstenha de inserir o nome da Requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 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. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 09:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 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). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013573-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DE OLIVEIRA JESUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013573-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DEBORA DE 

OLIVEIRA JESUINO Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído 

erroneamente para esta Vara, pois os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, como 

na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem ser processados 

e julgados pelas varas especializadas de acordo com o Provimento n. 

04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para apreciar e julgar a 

demanda e, por consequência, determino a redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-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:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

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. AUTOR: 

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de 

id n. 13004363, com seus documentos, consistente no pagamento da 

primeira parcela das custas e taxas judiciárias, e passo às análises 

necessárias. Encontra-se pendente de apreciação a tutela de urgência 

reivindicada na inicial. Ocorre que, de forma espontânea, comparece a 

Requerida aos presentes autos, noticiando a existência de conexão da 

presente ação com a ação executiva n. 1005171-82.2018.8.11.0041, em 

trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Analisando 

detidamente os presentes autos, assim como a supracitada ação de 

execução, bem como, os Embargos à Execução opostos nesta, autuado 

sob o n. 1009748-06.2018.8.11.0041, verifico que assiste razão a 

Requerida Energisa Mato Grosso. Isso porque, resta evidenciado a 

possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em 

caso de não reunião das demandas, o que configura verdadeira 

prejudicial. Conforme consta nos Embargos à Execução acima 

mencionados (n. 1009748-06.2018) a Embargante, ora Requerida 

Energisa, aduz a ocorrência de compensação do débito executado com o 

débito que a Embargada, ora Requerente Global, visa desconstituir com a 

presente ação. A possibilidade de reconhecimento de prescrição na 

presente demanda poderá acarretar decisão contraditória na ação 

executiva em caso de acolhimento do pedido de compensação das 

obrigações. Desta forma, necessária se faz a reunião dos processos em 

obediência ao que dita o artigo 55, e em especial seu §3º, do Código de 

Processo Civil, que transcrevo: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) §3º. 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

riscos de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Saliento que na espécie 

não há que se falar em cerceamento de defesa por não abertura de prazo 

para manifestação da Requerente quanto a alegação de conexão, pois 

pendente de apreciação pedido de tutela de urgência. Diante do exposto, e 

em atenção ao artigo 59 do Código de Processo Civil, que motiva a 

prevenção do Juízo, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo 

da 4ª Vara Cível desta Comarca, onde tramita a ação de execução de n. 

1005171-72.2018.8.11.0041, para reunião das demandas. Cumpra-se 

imediatamente, dado a urgência que o caso requer. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1012379-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI NASCIMENTO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MILKEWICZ BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012379-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDINEI NASCIMENTO GOMES RÉU: DANIEL MILKEWICZ BARBOSA 

Vistos etc. Valdinei Nascimento Gomes ajuizou a presente Ação de 

Imissão na Posse com pedido de Antecipação de Tutela em face Daniel 

Milkewicz Barbosa, ambos qualificados nos autos. O Requerente pretende 

ser imitido na posse do imóvel matriculado sob o n. 100.898, junto ao 5º 

Ofício desta Comarca, sob o argumento de que está sendo impedido de 

fruir e gozar livremente do bem adquirido. A inicial veio acompanhada de 

vasta documentação. 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, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A respeito da imissão na posse, 

ensina Orlando Gomes: "É a ação correspondente ao interdito romano 

adipiscendae possessionis. Sua natureza é controvertida. Negam-lhe 

caráter possessório, mas quem está impedido de exercer sobre a coisa o 

poder físico ou privado de utilizá-la, pela forma que lhe convenha, deve ter 

meio rápido de tomá-la, como, por exemplo, a pessoa que adquire um bem 

e dele não pode servir-se porque terceiro se recusa a entregá-lo. O 

adquirente já é, no entanto, possuidor por haver adquirido a posse 

mediante tradição ficta; nesse caso, o terceiro estará possuindo 

injustamente e, portanto, o fato de deter a coisa pode ser considerado 

esbulho, cabendo, assim, a ação de reintegração. Diz-se, ao contrário, 

que, ao promover os meios de se imitir na posse, o autor da ação usa 

remédio possessório, uma vez que, para a aquisição da posse, por modo 

derivado, não se faz necessária a entrega real e efetiva do bem. Posse já 

tem. O que quer imitir-se nela, tornando efetiva a transmissão. O Código de 

Processo não incluiu, entre as ações possessórias, a imissão de posse. 

Admite, porém, a imissão de posse, nos processos de execução, sob 

forma de mandado para entrega de coisa certa."(GOMES, Orlando. Direito 

Reais- Editora Forense - 21ª edição - p. 95) Dispõe o art. 1228 do Código 

Civil: 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. Vale destacar ainda que, para o deferimento do 

pedido de imissão na posse, o qual se ampara no direito de propriedade, 

necessário que o pretendente preencha os requisitos exigidos, ou seja, 

apresente o título de propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com 

o registro do título no competente Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB), 

aliado a comprovação do impedimento de exercício da posse devido à 

ocupação do possuidor não proprietário. No presente caso, em detida 

análise dos autos, observa-se que o Autor comprovou ser o proprietário, 

condição comprovada por meio do registro junto ao competente Cartório 

de Imóveis, conforme se verifica na matrícula de id n. 13093663, bem 

como que está sendo impedido de exercer a posse devido à ocupação de 

terceiro (id n. 13093933 e 13093947). Assim sendo, a propriedade 

apoiada na prova documental, a par dos prejuízos do Requerente, eis que 

privado da posse do imóvel residencial adquirido conduz à probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 

caso tenha de aguardar o provimento final. Nesse sentido, segue o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS VERSADOS NO ARTIGO 

273, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA 

E VENDA - PROVA DA PROPRIEDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. Estando presentes os requisitos que ensejam o deferimento da 

tutela antecipada na ação de emissão de posse, viável se torna a 

mantença da decisão do juízo de origem que a deferiu, pois encontra-se 

nos autos prova da propriedade consubstanciada em escritura pública de 

compra e venda de imóvel. (AI 45095/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO 
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DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2009, 

Publicado no DJE 09/12/2009). Diante do exposto, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar a imissão do Requerente na posse 

do imóvel objeto da lide. Expeça-se mandado imediatamente. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Considerando a necessidade de manifestação da parte 

contrária para não realização da audiência conciliatória, designo audiência 

de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a 

parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, 

fazendo consignar no mandado que a ausência injustificada, de qualquer 

das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei. Consigne-se 

que a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008675-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE WILSON CORREA GARCIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ede Wilson Correa Garcia - ME ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face de Banco do 

Brasil S.A., ambos qualificados na inicial. A Requerente pretende, em sede 

de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia 

realizada pela Requerida é indevida, ante a ausência de relação comercial 

referente às negativações. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Emenda a inicial em ID 12583452. Relatado o necessário. Decido. Recebo a 

emenda a inicial contida em ID 12583452, bem como, seus documentos. A 

tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. 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). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome da Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 12530798), bem como, na afirmação da autora de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos à Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Logo, pelas provas 

carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da 

tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para 

a imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao 

crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica 

subjacente à negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a 

produção de prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos 

advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele 

sentiria, durante todo o transcurso processual, as consequências 

deletérias inerentes aos registros negativos constantes nos órgãos de 

proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, direitos 

personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V 

e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do nome da 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tão somente referente aos débitos em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. 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. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 03 de 

setembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 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). Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013562-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CANTUARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013562-26.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALMIR CANTUARIO DA SILVA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Valmir Cantuário da Silva ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Águas Cuiabá, ambos já qualificados nos 

autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida emita nova fatura de água relativa ao mês de abril de 2018, 

excluindo a cobrança da multa no valor de R$ 1.014,18 (um mil e quatorze 

reais e dezoito centavos) e se abstenha de suspender o fornecimento de 

água no imóvel registrado sob a matrícula n. 433785-9, alegando, em 

síntese, ser indevida a multa aplicada. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como 

na espécie, 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, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Na hipótese, a probabilidade do direito se evidencia 

através dos documentos de id n. 13272168, 13272144 e 13272076 que 

demonstram que a fatura referente ao mês de abril de 2018, com 

vencimento em maio de 2018, encontra-se com tamanha diferença de 

valor e consumo que as demais faturas da unidade consumidora de n. 

433785-9, em razão da cobrança de multa, presumindo suposta 
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irregularidade. Resta em evidência também o perigo de dano, uma vez que 

receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, causa ao 

Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. Ainda mais, 

porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem considerado 

essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última 

fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). 

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do Código de Processo Civil), pois a qualquer tempo este Juízo poderá 

reverter a presente decisum. Desta forma, pelas provas carreadas aos 

autos, nesta fase de cognição sumária, entendo que estão previstos os 

requisitos exigidos em lei para deferimento da medida pleiteada. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

Requerida suspenda a cobrança da multa objeto da lide (R$ 1.014,18) e, 

por consequência, emita nova fatura relativa ao mês de abril de 2018 (id n. 

13272168) e se abstenha de suspender o fornecimento de água na 

unidade consumidora n. 433785-9, desde que a cobrança seja referente 

ao débito em questão. Fixo multa diária de R$ 200,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento da presente, até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 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; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação. Cite-se a 

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, 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). 

Retifique-se o polo passivo junto ao sistema PJE, para constar como 

Águas Cuiabá. Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013852-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARIANO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013852-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WELLINGTON MARIANO CARDOSO RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Wellington Mariano Cardoso ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização de Dano Moral, Obrigação de Fazer 

e Antecipação de Tutela em face de Águas Cuiabá, ambos já qualificados 

nos autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de água na unidade 

consumidora n. 80682-0, exclua seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e seja compelida a apurar a média de consumo real de água 

durante um período mínimo de dez meses, sob o argumento, em síntese, 

que está sendo cobrado em quantia abusiva, que não condiz com o 

consumo real da sua residência. Afirma que tentou solucionar o impasse 

administrativamente, mas não logrou êxito no intento. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como na espécie, 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, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a probabilidade do 

direito se evidencia através dos documentos de id n. 13309748, 13309770 

e 13309725, que demonstram que as faturas mencionadas na inicial 

encontram-se com tamanha diferença de valores e consumo com as 

demais faturas da unidade consumidora de n. 80682-0, presumindo 

suposta irregularidade, bem como, que o nome do Requerente está 

inserido junto ao rol dos órgãos de inadimplentes. Resta em evidência, 

ainda, o perigo de dano, uma vez que receber a notícia de corte no 

fornecimento de água, por si só, causa à requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta. Ainda mais, porque a demanda versa acerca 

de serviço de água, bem considerado essencial à vida, saúde e à 

dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da 

República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, a negativação do nome do 

Autor também gera perigo de dano, consistente no abalo de crédito 

sofrido. Ressalta-se que não há que se falar em perigo de irreversibilidade 

(art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), pois a qualquer tempo este 

Juízo poderá reverter a presente decisum. Desta forma, pelas provas 

carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo que a 

Requerida não deve suspender o fornecimento de água na residência do 

Autor, referente às faturas em discussão, assim como excluir o nome 

deste do rol dos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, incabível o 

pedido para que a Requerida apure a média de consumo real de água na 

unidade consumidora em questão, haja vista tratar-se de matéria de 

mérito. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a Requerida não suspenda o 

fornecimento de água na unidade consumidora n. 80682-0, e exclua o 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos 

débitos em discussão na presente lide. Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 

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; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação. Cite-se a 

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, CPC). O Requerente será intimado 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). 

Retifique-se o polo passivo junto ao sistema PJE, para constar como 

Águas Cuiabá. Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1011111-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011111-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO DE SOUZA SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Marcelo de Souza Silva ajuizou a presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Tutela de Urgência em face de Agemed Saúde S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente relata que firmou 

com a Requerida contrato de plano de saúde, adimplindo com o pagamento 

das mensalidades ordinárias. Alega que seu médico lhe indicou o 

tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico, para impedir o 

edema macular (cegueira), todavia a Requerida negou o custeio do 

procedimento. Aponta que tentou solucionar o impasse 

administrativamente, mas não logrou êxito no intento. Pugna, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida autorize a internação e tratamento do 

Requerente, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial, 

com seus documentos, e, por consequência, defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e 

passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. 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, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Na espécie, a relação jurídica 

consolidada entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de 

Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que 

regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Sendo, 

portanto, os contratos de plano de saúde submetidos ao CDC, suas 

cláusulas devem ser pactuadas em consonância com os ditames 

estabelecidos pela Lei Consumerista, de modo que se atenda às formas 

de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento 

ao consumidor do conteúdo constante do instrumento, para que se atalhe 

qualquer desequilíbrio entre os contraentes, principalmente em virtude da 

vulnerabilidade do consumidor. Feitas tais considerações e observando as 

provas que instruem a inicial, verifico que assiste razão os argumentos da 

parte Autora. Extrai-se dos autos, em especial dos documentos de id n. 

13252175 e 13252179, que a patologia que acomete o Requerente é 

grave, bem como há prescrição de aplicação de infiltração com 

anti-angiogênico, o que caracteriza a probabilidade do direito, ante a 

necessidade da medicação prescrita para o tratamento e manutenção da 

visão do Autor. Se um profissional devidamente habilitado indicou ser 

imprescindível a realização da aplicação da medicação, é porque o tem 

como procedimento mais adequado para alcançar o resultado que 

pretende. Em suma, diante da proteção da saúde, as demais regras devem 

ser preteridas, já que a saúde e, por consequência, a vida, é o bem maior 

protegido pela Constituição Federal. Nesse passo, a parte autora na 

qualidade de usuário dos benefícios do plano de saúde, tem direito, em 

principio à cobertura do procedimento tal como indicado pelo médico para 

o restabelecimento de sua saúde. De igual modo, o perigo do dano 

encontra-se caracterizado pelo fato de que a negativa na autorização 

poderá acarretar outros danos de difícil reparação, pois resta 

demonstrado a indispensabilidade do procedimento recomendado e a 

urgência que o caso requer, podendo acarretar danos irreversíveis à 

visão do Requerente, conforme se vê no atestado médico acima citado. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o efeito 

do tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual 

juízo de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Assim, o 

deferimento da tutela pretendida é medida adequada ao caso em exame. 

Neste sentido é o entendimento da Jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO 

CAUTELAR. PLANO DE SAÚDE UNIMED. RECUSA DE COBERTURA DOS 

MEDICAMNTOS CORRELATADOS AO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, 

MINISTRADOS EM AMBIENTE DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura 

do plano de saúde fornecido de medicamento para quimioterapia tão 

somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. 2. A finalidade 

precípua do contrato firmado entre as partes e que engloba a prestação 

de serviços da área da saúde é a realização da dignidade da pessoa 

humana que deve ser prestigiada, valendo o esforço para prestar o 

atendimento apto ap pleno restabelecimento do paciente que contratou o 

serviço. 3. Decisão monocrática mantida. (TJMT; ED 153809/2015; Capital; 

Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/05/2016; DJMT 23/05/2016; 

Pág. 95) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPACADA. PRESENÇA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC/1973. I – 

Apresentando-se verossímeis as alegações da parte autora e presentes 

os demais requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, 

mantém-se a decisão liminar que determinou à unimed o fornecimento de 

medicamento ao paciente portador de esclerose múltipla. Agravo de 

instrumento improvido. (TJGO; AI 0079220-65.2016.8.09.0000; Goiânia; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; DJGO 15/06/2016; 

Pág. 125). Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar que a Requerida autorize a internação e tratamento 

prescrito pelo médico do Requerente, em até 02 (dois) dias. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) dias. No que se refere ao pedido de 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; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 03 de setembro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação. Cite-se a 

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, 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). 

Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser cumprida por 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014037-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA DA SILVA ROMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014037-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAYANA DA SILVA ROMAO RÉU: MUNICIPIO DE CUIABA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. A presente ação possui no polo passivo o 

Município de Cuiabá-MT, cuja especialidade exclui a competência de Vara 
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Cível de feitos gerais, como é o caso desta Unidade Judiciária. Assim, 

tendo em vista o Provimento n.º 04/2008-CM, que fixou a competência das 

varas especializadas, como é o caso das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública para processar e julgar os executivos fiscais e os feitos 

em geral em que constem como parte a Fazenda Estadual e Municipal, o 

declino da competência em favor de umas das referidas varas é medida 

que se impõe. Dessa forma, DECLARO este Juízo absolutamente 

incompetente para processar e julgar o presente feito, devendo o mesmo 

ser remetido a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Capital. Cumpra-se com urgência. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009814-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13254950 designo o 

dia 27/08/2018, às 09:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI DRESSLER OAB - RS42768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13255170 designo o 

dia 27/08/2018, às 10:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084819 Nr: 3739-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE P. BUCAIR DE LIMA - OAB:12.376-O

 “ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte Requerida, RJJ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, pagar à parte Requerente, 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, ao pagamento dos valores originais 

referente aos débitos dos meses de 03/2014 a 12/2015, descritos na 

planilha de fls. 25, acrescidos de juros de mora previstos na convenção 

do condomínio (art.41-fl.33), correspondente a 0,03% ao dia para mora de 

até 90 dias e de 0,16% ao dia para mora superior a 90 dias, atualização 

monetária pelo INPC, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada 

vencimento, multa condominial de 2% (dois por cento) e honorários 

advocatícios de 20% sobre o valor das cotas condominiais devidas 

atualizadas, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas até 

a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do Código de 

Processo Civil.Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 

85 do CPC.Transitado em julgado intime-se a parte Autora para promover o 

cumprimento da sentença, observando os requisitos insculpidos no artigo 

523 do NCPC.”Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de maio de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036209 Nr: 39688-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

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

OAB:3277/MT

 Processo Código nº 1036209

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte executada, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito.

Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu impedimento, 

colocando a fita de identificação no dorso dos autos, a fim de evitar 

conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1299073 Nr: 8207-52.2018.811.0041

 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: LEANDRO WILSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1299073

Vistos,

Trata-se de Embargos de Terceiro onde o embargante, requer a 

gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar 

os encargos processuais, deixando contudo, de anexar ao processo o 

documento probatório da falta de condições financeiras do requerente.

Dessa forma, não estando a incapacidade financeira do embargante 

demonstrada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC/2015, intimem-se o mesmo, via DJE, por seu patrono, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexando nos autos cópia da ultima 

declaração de imposto de renda, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, para posterior prosseguimento do feito.

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único).

 Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1110513 Nr: 14890-76.2016.811.0041

 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: RANDER COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO 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: DALTON ADORNO TOMAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A

 Código do Processo nº 1110513

Vistos,

A parte requerida vem aos autos apresentar guia de depósitos para 

pagamento espontâneo da condenação, requerendo a extinção do feito.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao valor depositado as folhas 245/246, e quanto ao 

pedido de extinção, sob pena de preclusão e consequente extinção do 

feito por satisfação da dívida.

Consigne-se que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

a parte requerente apresentar nos autos no mesmo prazo, o cálculo 

discriminado do débito demonstrando existência de eventual saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento da 

execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 399760 Nr: 32826-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL TAQUES DE LUCENA, LUCIMAR LUCENA 

CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, M. Q. DE 

ANDRADE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - 

OAB:8.858/MT, Ricardo Gomes Almeida - OAB:5.985-MT

 Código do Processo nº 399760

Vistos,

 Trata-se de procedimento de liquidação de sentença, transitada em 

julgado, que determina a apuração do valor a ser executado por 

arbitramento, da analise dos autos, verifica que para c concretização da 

sentença os cálculos a serem realizados nos autos, depende de juntada.

 Fundamentado no que dispõe o artigo 509, I, CPC, instauro a fase 

pré-executiva de Liquidação de sentença por Arbitramento, para fins de 

se estabelecer o quantum devido, de acordo com os parâmetros fixados 

no acórdão de folhas 303/306.

De acordo com o que estabelece o artigo 510 do CPC/2015, intimem-se as 

partes executadas para no prazo de 10(dez) dias, apresentar nos autos 

cópia do contrato de locação do imóvel em litigio neste feito, documento 

necessário elucidativo ao deslinde da liquidação.

 Em caso de decurso do prazo, sem cumprimento pelos requeridos, 

certifique e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945172 Nr: 57473-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHPDS, ARLETE SEBASTIANA PEREIRA 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:

 Código do Processo nº 945172

 Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, verifica-se que a sentença de folhas 63/64, transitada em 

julgado (fls. 101), declara a revelia da parte requerida, que citada 

pessoalmente (fls. 30), quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, Proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058888 Nr: 50439-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIZO JOSE 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: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código do Processo nº 1058888

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 114), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 111/113.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.
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Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914712 Nr: 39973-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Código do Processo nº 914712

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 121), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 122/123.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737893 Nr: 34421-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, T4 NET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA- AGENTE AUTORIZADA 

OI PARA NEGOCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo Código nº 737893

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte exequente, vem aos autos requerer 

a formalização de buscas de bens junto a Receita Federal, em nome da 

executada T4 Net Soluções em Tecnologia Ltda.

Sabemos que cabe ao exequente promover as diligências necessárias 

para localização de bens do devedor, somente depois de exaurida a 

procura por ele realizadas na esfera extrajudicial, é possível a busca junto 

a Receita federal para localização de patrimônio do executado, não 

devendo ser transferido para o Poder Judiciário o ônus e as diligências 

que são de sua responsabilidade.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal, em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado que o credor esgotou 

os meios de diligências à sua disposição para localizar bens passíveis de 

penhora, o que não se enquadra no presente caso, visto não haver 

demonstração nos autos das medidas empreendidas pelo exequente com 

tal finalidade.

Diante do acima exposto, indefiro o pedido de folhas 446, intime-se a parte 

exequente para no prazo de dez dias cumprir o despacho de folhas 443.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação da parte 

exeqüente, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083313 Nr: 3106-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1083313

Vistos,

 Nesta Ação de Restauração de Autos, o requerido Edmundo da Silva 

Taques Junior, não foi encontrado para citação no endereço indicado nos 

autos, nem no endereço localizado junto ao sistema Infojud (fls. 734), 

tendo a parte autora requerido sua citação por edital.

Considerando o acima exposto, estando esgotados os meios disponíveis 

para localização do requerido, presente nos autos, a hipótese prevista no 

§ 3º, do artigo 256 do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação por 

edital.

 Dessa forma, defiro o pedido formulado pela requerente as folhas 

744/745, cite-se por edital, o requerido Edmundo da Silva Taques Junior, 

com prazo de 20 dias, conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do 

CPC, devendo constar a advertência do art. 257, inciso IV do mesmo 

códex, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do 

CPC.

 Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC.

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Não havendo manifestação do requerido, em obediência ao disposto no 

artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curadora Especial a Drª 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, pelo prazo 

legal, devendo ser observando o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e 

183, § 1o do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 
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(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 765391 Nr: 18089-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHALIL MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DIONÍSIO MANCILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 765391

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 68/69, transitada em julgado (fls. 70), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 64), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, Proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890167 Nr: 23318-18.2014.811.0041

 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: CARLOS FAGNER ALVES PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 890167

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 70/71, transitada em julgado (fls. 70), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 43), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, Proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105850 Nr: 12907-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1105850

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 62/65, transitada em julgado (fls. 82), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 59), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, Proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 
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complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945175 Nr: 57476-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 945175

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 73/74, transitada em julgado (fls. 100), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 41), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945012 Nr: 57415-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CARLA PEREIRA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 945012

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 56/57, transitada em julgado (fls. 87), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 36), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1063930 Nr: 52684-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CUSTODIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1063930

Vistos,

Os Patronos da parte requerente formularam nos autos, pedido de 

intimação da parte requerida para cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 48/49, transitada em julgado (fls. 60), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 36), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, não havendo nos autos, comprovação do pagamento dos 

honorários sucumbenciais, defiro o pedido de execução formulado as 

folhas 54/55.

 Proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.
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Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intimem-se os exequentes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889530 Nr: 22928-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIAGDO RIBEIRO 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:

 Código do Processo nº 889530

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 68/69, transitada em julgado (fls. 117), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 36), 

quedou-se inerte.

 Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, proceda no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença, devendo o presente feito ter 

prosseguimento normal, sem a necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de cumprimento de 

sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da condenação. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se, a seguir, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164269 Nr: 37659-78.2016.811.0041

 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: ALAIDE NUNES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL ASSISTENCIA S/A ( BB SEGURO VIDA 

EMPRESA FLEX )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMPOS GAMAS - 

OAB:17963-O, SARA DE LOURDES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30845, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Código do Processo nº 1164269

Vistos,

Tendo em vista a informação anexada nos autos as folha 76, defiro o 

pedido da requerente, oficie ao Banco do Brasil, agência 0667, solicitando 

os extratos bancários especificados as folhas 76, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de desobediência.

Juntada as informações, voltem-me os autos conclusos, conforme 

determinado as folhas 75.

Intime-se a requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078427 Nr: 490-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Código do Processo nº 1078427

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 178), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 180/182.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949138 Nr: 59780-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE MORAES DE FIGUEIREDO

 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 DE MIRANDA - OAB:12.333

 Código do Processo nº 949138

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 
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requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 196), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 198/200.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931322 Nr: 50026-08.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO COURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCMITT - OAB:OAB/MT 14.360

 Código do Processo nº 931322

Vistos,

Neste feito, o embargante foi condenado a pagar os honorários 

advocatícios, tendo o patrono/exequente formulado nos autos pedido de 

intimação para cumprimento da sentença.

Transitada a sentença em julgado (fls. 62), e não havendo comprovação 

do pagamento dos honorários nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 55/58.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte embargante/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 711128 Nr: 4147-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 Código do Processo nº 711128

Vistos,

 Traslade-se cópia da decisão dos embargos do devedor para esta 

execução, certificando-se a ocorrencia nos autos.

A seguir, considerando a planilha do débito apresentada nos autos pelo 

exequente, hei por bem, oportunizar a parte executada a pagar o débito 

exequendo no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, não havendo pagamento da dívida, intime-se a parte 

exequente via DJE, na pessoa do procurador constituído, para em 05 

(cinco) dias promover o normal andamento desta execução, requerendo o 

que entender de direito.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153732 Nr: 33350-14.2016.811.0041

 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: FRANCISCO BELO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código do Processo nº 1153732

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 110), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 112/115.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889464 Nr: 22880-89.2014.811.0041

 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, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Código do Processo nº 889464

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 165), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 156/164.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886204 Nr: 20684-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBEZENEL CORREA DE FREITAS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código do Processo nº 886204

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 142), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 144/146.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 733523 Nr: 29768-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA COSTA

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DAHLEM DA ROSA - 

OAB:21051

 Código do Processo nº 733523

Vistos,

A parte exequente requer o levantamento do valor penhorado nos autos, 

deixando, contudo, de se pronunciar quanto a extinção do feito.

Ante ao exposto, para fins de extinção do feito, intime-se a parte 

exeqüente para em cinco dias, manifestar-se nos autos, sob pena 

preclusão.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929651 Nr: 49103-79.2014.811.0041

 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: TIAGO CASSIANO SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 929651

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença a parte exeqüente vem aos autos discordar 

do valor depositado pela executada alegando que o valor depositado é 

inferior ao valor da condenação, ao final requer o levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente, 

anexando nos autos a planilha de cálculo, demontrando a existência de 

saldo remanescente.

Defiro o pedido formulado pela exequente as folhas 174/176, expeça-se 

alvará em seu favor para levantamento da quantia incontroversa 

depositada pelo executado (fls. 168), devidamente atualizados com seus 

rendimentos, na conta indicada nos autos.

 A seguir, intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído 

nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o 

pagamento do remanescente da condenação, devidamente atualizado, sob 

pena de execução forçada.

Decorrido o prazo acima referido, sem manifestação dia a exequente em 
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cinco dias, a seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856205 Nr: 58561-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. E IND. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Código do Processo nº 856205

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de Sentença, que a parte 

exequente discordar do valor depositado nos autos pela executada, 

alegando que o depósito foi efetuado depois de decorrido o prazo 

estabelecido pelo o artigo 523 do CPC, requerendo o prosseguimento do 

feito.

No caso, os autos vieram conclusos sem certificar o prazo do pagamento.

Dessa forma, sendo incontroverso o valor depositado pela executada, 

expeça alvará em favor do exequente para levantamento da quantia 

depositada as folhas 562/563, devidamente atualizados com seus 

rendimentos, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 Certifique-se se o pagamento da condenação foi comprovado nos autos 

no prazo estipulado na decisão de folhas 561.

 A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372563 Nr: 9013-05.2009.811.0041

 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: GILSON MÁRCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNICRED S/A - MATO GROSSO, 

BANCO DO BRASILS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, ZULEYMAR SZCZYPIOR RICARDO COSTA 

- OAB:9529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 372563

VISTOS,

A parte Executada UNICRED MATO GROSSO – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA apresentou as fls. 608/617, 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando em síntese 

que o cálculo apresentado pela parte Exequente não observou os 

parâmetros corretos estabelecidos na sentença para incidência da 

correção monetária, qual seja, a partir da data do arbitramento, 

considerando para a data da citação, aplicável tão somente aos juros.

 Aponta ainda a inclusão indevida dos honorários e da multa relativo a 

fase de cumprimento de sentença, sem que tivesse decorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da condenação, bem ainda que não houve 

dedução do montante global o pagamento parcial efetuado pela outra 

Executada.

Ao final pugna pelo reconhecimento do excesso de execução e indica 

como valor devido a importância de R$ 87.759,19 (oitenta e sete mil, 

setecentos e cinquenta e nove mil reais e dezenove centavos), 

requerendo ainda a condenação da parte Exequente nas penas de 

litigância de má-fé.

Instada a manifestar, a parte Exequente as fls. 618/631, defende que o 

pedido de cumprimento de sentença baseou-se em jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de intimação do 

devedor para pagamento do valor da condenação a fim de incidir a multa 

prevista no artigo 523 do CPC. Sustenta que em se tratando de 

condenação solidária, o credor tem a faculdade de escolher contra quem 

pretende promover a execução, nos termos do artigo 264 do Código Civil, 

justificando ainda sua opção ao fato do Banco do Brasil não ter feito parte 

da relação jurídica processual originária, pois teria sido denunciado a lide 

pela Executada precipuamente para fins de eventual exercício do direito 

de regresso pela parte Executada.

Ainda, verbera sobre o depósito inferior ao montante da condenação 

realizado pelo Banco do Brasil nos autos, o qual não teria o condão de 

eximir a responsabilidade da Executada pela integralidade da dívida e não 

apenas da metade do valor integralmente confessado e depositado nos 

autos.

 Enfatiza acerca do comportamento nocivo da Executada ao criar 

embaraços à efetivação do provimento judicial, distorcendo a realidade 

dos fundamentos jurídicos que ampararam o pedido de cumprimento de 

sentença, no intuito de sustentar a má-fé do Exequente buscando a 

condenação deste nas penalidades previstas no artigo 940 do Código 

Civil, sem, contudo, comprovar cabalmente a existência de conduta dolosa 

na elaboração dos cálculos, reconhecendo o erro no cômputo da 

correção monetária.

 Indica a conduta dolosa da parte Executada na medida em que não 

demonstrou a diferença correta nos cálculos efetuados no pedido de 

cumprimento de sentença, ressaindo cristalino o ânimo de induzir o juízo a 

erro e dar ares de verossimilhança e de legitimidade à pretensão de obter 

em seu favor a soma de R$ 50.583,37 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta 

e três reais e trinta e sete centavos), a título de excesso de execução.

Ao final requere a improcedência da impugnação, o indeferimento do 

pedido de concessão de efeito suspensivo, o levantamento do valor 

depositado nos autos, a aplicação dos §§2º e 3º do artigo 523 do CPC, a 

penhora on line da diferença confessada pela parte Executada, a 

condenação desta nas penas de litigância de má-fé, da multa prevista no 

artigo 940 do Código Civil e de honorários advocatícios.

 Determinada a remessa dos autos à contadoria, sobreveio cálculo as fls. 

660/661, do qual manifestaram as partes as fls. 666/667, 688/671 e 

672/673.

Esclarecimentos do contador judicial as fls. 676.

DECIDO

Inicialmente cumpre referir que a sentença condenou as partes 

Requeridas solidariamente, aplicando-se ao caso o artigo 275 do Código 

Civil: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos 

devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver 

sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo resto.”

Pela simples dicção do referido artigo de pronto assinalo que não assiste 

razão à parte Executada quanto a desoneração de sua obrigação frente 

ao montante integral da condenação, seja pelo pagamento da sua “cota 

parte”, como também pelo fato do litisdenunciado Banco do Brasil S/A ter 

efetuado o pagamento parcial do débito as fls. 491/493, no valor de R$ 

14.389,91 (quatorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um 

centavos).

Contudo, embora assista razão à parte Exequente em optar pelo 

direcionamento da execução tão somente com relação à parte ora 

Impugnante, falece seus argumentos ao deixar de deduzir em seus 

cálculos o respectivo valor depositado pelo Banco do Brasil, porquanto a 

despeito das relações de direito material formadas nos autos, houve 

condenação direta deste ao pagamento da indenização perseguida.

Sendo assim, e revolvendo a especificidade do caso em comento, embora 

a instituição financeira tenha sido denunciada à lide pela parte Requerida 

ora Executada, certo é que prestando o processo à satisfação do direito 

material, independente do fundamento legal inserto no artigo 70 do 

CPC/73(vigente à época da prolação da sentença), nada justifica ignorar o 

depósito espontâneo e mais ainda considerando ter o depositante 

declarado expressamente a finalidade de satisfazer a execução.

Além do mais, inexiste qualquer impedimento legal no sentido do Banco 

denunciado não poder efetuar o pagamento diretamente à parte 

Exequente, pelo contrário, tal medida somente auxilia o processo e agiliza 
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a entrega da efetiva prestação jurisdicional.

Partindo de tais premissas, imperioso reconhecer o erro no cálculo da 

parte Exequente ao deflagrar o cumprimento da sentença ao 

desconsiderar o depósito efetuado pelo Banco do Brasil, frise-se, 

condenado solidariamente e não como simples adversário do denunciante.

Todavia, saliento não vislumbrar dolo processual pela parte Exequente 

nesse ponto, sobretudo por se tratar de matéria que comporta ampla 

discussão interpretativa.

Da mesma forma, não há se falar em má-fé da parte Exequente quanto a 

inobservância da data inicial correta para o cômputo da correção 

monetária sobre o valor da condenação, esta distinta da data de incidência 

dos juros legais (estes sim a partir da citação), o que por certo também 

rendeu ensejo ao excesso de execução, mesmo porque andou bem ao 

reconhecer o equívoco por ocasião da resposta à presente impugnação.

 Outrossim, não socorre guarida os fundamentos jurídicos utilizados pela 

parte Exequente para inclusão imediata da multa e dos honorários 

advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, porquanto em total 

desarmonia à jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, 

consoante se infere do entendimento Sumulado a saber:

Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 

parte executada.

Com efeito, a referida Súmula não só consolidou o entendimento quanto a 

possibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase de 

cumprimento de sentença, como também restou sufragado o entendimento 

relativo a obrigatoriedade da intimação para o cumprimento de sentença.

 É de todo salutar que por mais que não se concorde com o enunciado da 

Súmula 517, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 

acerca do procedimento para a incidência da multa e dos honorários 

advocatícios ainda na vigência do Código de 1973, evitando-se, assim, a 

insegurança no âmbito do processo civil brasileiro, não merecendo, 

portanto, guarida a tese defendida pela parte Exequente.

 Nesse passo, somente há se falar na incidência da multa e dos 

honorários para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor 

remanescente do débito, tal como disposto no §2º do artigo 523 do CPC, 

ou seja, da diferença encontrada após as deduções dos valores 

depositados nos autos anteriormente ou dentro do prazo para pagamento 

espontâneo da condenação, consoante apurado no cálculo da contadoria 

judicial acostado as fls. 660/661.

Por consequência, ressoa cristalino a deficiência do depósito efetuado 

pela parte ora Impugnante, pois como dito, em se tratando de 

responsabilidade solidária, ao ser instada a efetuar o pagamento da 

condenação, competia-lhe efetuar o depósito do valor remanescente da 

execução de modo a alcançar a totalidade do montante devido, e não 

somente a sua “cota parte”, como fizera as fls. 614.

Pertinente esclarecer quanto à questão da atualização do depósito judicial, 

a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos 

especiais repetitivos, no exame do Tema nº 677, firmou entendimento no 

sentido de que "na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

limites da quantia depositada", nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do 

art. 543-C do CPC: 'Na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

limites da quantia depositada'. 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp n. 1.348.640/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 07/05/2014, DJe de 

21/05/2014.)

Ainda, acerca do assunto, a jurisprudência daquela Corte Superior é no 

sentido de que o depósito judicial é atualizado pela própria instituição 

financeira. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DA 

EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DEPOSITÁRIA. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no 

sentido de que o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização 

monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição 

bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e 

correção monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in idem. 2. Na fase de 

execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia 

depositada. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 

408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015.)

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS.CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO.INEXISTÊNCIA.DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. PEDIDO DE 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE 

CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS.DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.- 

Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se 

os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, 

obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao 

rejulgamento da causa. 2.- Após a realização do depósito judicial, a 

responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição 

financeira em que o numerário foi depositado, não sendo admissível que o 

exequente pretenda receber do executado qualquer diferença a esse 

título, sob pena da configuração de bis in idem. Todavia, em se tratando o 

executado de banco, que ocupa, também, a condição de depositário, é 

devida a incidência da atualização monetária e dos juros, não fazendo 

sentido, no caso concreto em que o Banco depositário é o próprio 

executado, isentá-lo de responsabilidade pela correção monetária e juros, 

na forma legal, sob invocação de seu privilégio de depositário judicial 

-distinção essa que significaria verdadeiro privilegiamento ao devedor, 

com tratamento desigual diante de outros bancos devedores não 

incumbidos de depósitos judiciais. 3.- No caso, a alegação de erro de 

cálculo, a pretexto da existência de vícios na origem na dívida, só poderia 

ter sua procedência verificada mediante incursão no acervo 

fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso 

Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.4.- Recurso Especial 

improvido, cassando-se a liminar concedida" (REsp 1436075/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/08/2014.)

Importa anotar com relação às manifestações das partes frente ao cálculo 

da contadoria, especialmente à observação da parte Executada ora 

Impugnante sobre o excesso de execução no cálculo da parte Exequente, 

que nos termos da fundamentação retro exposada, não vislumbro a 

ocorrência de dolo processual a fim de configurar a má-fé do credor na 

elaboração da conta, razão pela qual, inaplicável o disposto no artigo 940 

do Código Civil.

Outrossim, inviável imputar ao Banco do Brasil a responsabilidade 

exclusiva pelo pagamento do valor remanescente do débito apurado pela 

contadoria judicial, como postulado pelo Executado, pelo simples fato de, 

repito, se tratar de condenação solidária e mais ainda por ser facultado ao 

credor promover a execução em desfavor de qualquer dos devedores, 

consequentemente, ambos se afiguram igualmente responsáveis pela 

satisfação integral do montante, e isso por si só não tem o condão de 

configurar “vingança” (sic.fl.616) ou dolo processual pela parte 

Exequente.

 Assinalo ainda acerca da ausência de amparo legal para insurgência do 

Banco do Brasil (fl.672/673) a despeito da data de sua citação para 

incidência dos juros, tanto pelo fato de se tratar de condenação solidária 

quanto em razão de sua integração na lide como litisdenunciado do 

Requerido/Executado, respondendo assim nos moldes da obrigação 

originária e não individualmente à sua “cota parte”.

 Destarte, considerando que nenhum dos cálculos apresentados pelas 

partes está em conformidade ao título exequendo, e estando o cálculo 

elaborado pela contadoria judicial em sintonia ao que restou decidido na 

presente impugnação, homologo o valor remanescente da execução no 

importe de R$ 31.859,83 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e três centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% ao 

mês e correção monetária a partir do ultimo depósito efetivado nos autos, 

29/10/2016 (fl.615), até a data do efetivo pagamento.

Lado outro, haja vista a incontroversa existência de valor remanescente 

da condenação e a ausência de pagamento espontâneo pelos devedores 

dado à opção por efetuar o pagamento de sua “cota parte”, de rigor a 

inclusão no cálculo da contadoria (fl.660/661) a multa e os honorários 

advocatícios previstos no §2º do artigo 523 do CPC.

Como corolário lógico do resultado do cumprimento de sentença, qual seja, 

a procedência ainda que parcial da impugnação diante do excesso no 
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cálculo inicialmente apresentado pela parte Exequente, impõe-se a fixação 

dos honorários advocatícios em favor do Impugnante/Executado, que fixo 

em 10% (dez por cento) do proveito econômico alcançado, ou seja, sobre 

o valor excedente no cálculo.

No ponto, saliento que conforme o entendimento pacificado pelo Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.134.186/RS, com base na Lei 

dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 1.036, do CPC, os 

honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença são 

cabíveis apenas no caso de acolhimento, ainda que parcial do incidente.

 É o que se depreende daquele precedente da Egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE AÇÕES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CUMULAÇÃO COM 

DIVIDENDOS. CABIMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO 

PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA 

JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cabimento da cumulação 

de dividendos e juros sobre capital próprio. 1.2. Nas demandas por 

complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a 

condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso. 1.3. Descabimento da inclusão 

dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento da 

sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo. 2. Caso concreto: 2.1. Inviabilidade de se 

alterar, na fase de cumprimento de sentença, o valor patrimonial da ação 

definido expressamente no título executivo, sob pena de ofensa à coisa 

julgada. 2.2. Descabimento da inclusão dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento de sentença sem previsão expressa no título executivo. 2.3. 

Incidência do óbice da Súmula 211/STJ no que tange à alegação relativa 

ao termo 'ad quem' dos dividendos. 2.4. "Não são cabíveis honorários 

advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 

2.5. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, 

serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 

20, § 4º, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C). 3. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1373438/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

11/06/2014, DJe 17/06/2014) (grifei).

E ainda, da Súmula 519 do STJ:

“Sumula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”

Acentuo a impossibilidade da compensação dos honorários advocatícios, 

em que pese a Súmula 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante 

da dicção prevista no art. 85, §14, do CPC, que adota orientação em 

sentido diametralmente oposta a então norma vigente ao vedar a 

compensação de honorários em caso de sucumbência parcial e ao mesmo 

tempo reconhecer sua natureza alimentar: “os honorários constituem 

direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios 

dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 

compensação em caso de sucumbência parcial”.

 No tocante ao pedido de condenação da parte Executada nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro na hipótese conduta maliciosa ou manejo 

da lide de modo temerário, sobretudo porque com a interposição do 

presente houve o reajuste e a redução do valor exequendo, diante dos 

excessos contidos no cálculo da parte Exequente. No mais, o simples 

pedido de redirecionamento dos atos executórios à outra parte condenada 

solidariamente por si só não configura ao meu sentir recusa injustificada 

na satisfação do débito, sobretudo porque efetuado o depósito parcial do 

valor exequendo.

 Mormente, penso que tivesse a parte Executada ora Impugnada imbuída 

por dolo processual, sequer teria depositado o valor parcial, já que ainda 

assim estaria obrigada ao pagamento da multa e dos honorários de 

sucumbência para esta fase processual sobre o valor remanescente, 

acarretando prejuízo maior para si mesmo.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ofertada pela Executada 

UNICRED MATO GROSSO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO 

GROSSO, para reconhecer o excesso de execução no cálculo da parte 

Exequente no valor de R$ 65.471,43 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e um reais e quarenta e três centavos), decorrente da 

inobservância da data inicial correta para incidência da correção, a qual 

foi fixada a partir da sentença, além da inclusão indevida da multa e dos 

honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença em total 

desacordo ao entendimento sumulado pela Corte Superior, bem ainda pela 

omissão do depósito parcial efetuado a título de pagamento do valor da 

condenação.

 HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria judicial de fls. 660/661, 

para fixar valor remanescente do débito em R$ 31.859,83 (trinta e um mil, 

oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), sobre o 

qual deverá incidir juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a 

partir do ultimo depósito efetivado nos autos, 29/10/2016 (fl.615), até a 

data do efetivo pagamento, acrescido ainda da multa e dos honorários 

advocatícios previsto no §2º do artigo 523 do CPC.

Por consequência e forte no princípio da causalidade, considerando que o 

cálculo apresentado pela parte EXEQUENTE por ocasião do pedido de 

execução fugiu aos parâmetros ora estabelecidos, dando ensejo a 

instauração do incidente CONDENO a parte Exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor em excesso, perfazendo a 

importância de R$ R$ 6.547,14 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete 

reais e quatorze centavos), vedada a compensação dos honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Faculto às partes Executadas, no prazo de 05 (cinco) dias depositarem o 

valor remanescente nos autos, devidamente atualizado, sobe pena de 

expropriação forçada.

Decorrido o prazo com ou sem comprovação do pagamento, intime-se a 

parte Exequente para manifestação no mesmo prazo, devendo se for o 

caso, apresentar planilha de débito atualizada, observando os parâmetros 

estabelecidos na presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 835298 Nr: 40476-23.2013.811.0041

 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: RENILSON ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, OTÁVIO DE PAULA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, ROSÂNGELA RODRIGUES PANTALEÃO - 

OAB:6481

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 835298

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 

306/3070, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2018.
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YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833726 Nr: 39109-61.2013.811.0041

 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: UBIRATAN PEREIRA FRANÇA, SUSIANE CRISTINA 

DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BR HOUSE 

INTELIGENCIA IMOBILIÁRIA LTDA

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

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA 

MELAZZO - OAB:18154 OAB/GO, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, MARCIO EMRICH GUIMARÃES LEÃO - OAB:19964 

OAB/GO

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 833726

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 339/340, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083776 Nr: 3325-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA FEITOZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI 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

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com atribuição DE EFEITOS INFRINGENTES, para o fim de 

determinar que a incidência dos juros moratórios sobre o valor da 

indenização se dê a partir da data do evento danoso, nos termos da 

Súmula 54 do STJ, qual seja, a data da negativação dos dados nos anais 

de proteção ao crédito. Tendo em vista o resultado do julgamento dos 

presentes embargos, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para no prazo legal, 

complemente ou altere suas razões ao RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO AS FLS. 78/83, nos termos do §4º do artigo 1024 do CPC. Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 1010 do NCPC, encaminhando-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá-MT, 

28 de maio de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 743341 Nr: 40295-90.2011.811.0041

 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: LEXEI DA SILVA CALÇADA, RENATA SALVIONE 

ALVES CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAJUL - COOPERATIVA MISTA 

AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA, EDMAR VICENTE DA SILVEIRA 

M.E.

 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: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 743341

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 283/287, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829875 Nr: 35626-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, REJEITO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado 

e por consequência, visando satisfação do crédito de natureza alimentar, 

por se tratar de honorários advocatícios, DEFIRO a penhora de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos do Executado, considerando o valor líquido, 

após os descontos obrigatórios, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE A 

EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POSTULADA AS FLS.209/231, 

OBSERVANDO-SE O CÁLCULO ATUALIZADO DE FLS. 248, perfazendo a 

importância de R$ 27.084,25 (vinte e sete mil e oitenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos).EXPEÇA-SE O MANDADO DE PENHORA para que 

o órgão pagador bloqueie 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais 

líquidos do devedor, até o limite suficiente à satisfação do crédito 

exequendo informado pelo credor, devendo o respectivo órgão efetuar os 

depósitos mensalmente na conta judicial à disposição deste juízo, até ser 
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atingido o valor do débito.Comprovado os depósitos, fica dede já 

autorizada a liberação dos valores ao Exequente SHEIR & RIBEIRO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS.Intime-se a parte Exequente ALESSANDRO 

NEVES BOTELHO para requerer o que de direito visando a satisfação do 

seu crédito, conforme já determinado na decisão de fls.165. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de maio de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 301415 Nr: 13965-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDE MARIA MAZER NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº 301415

VISTOS,

Primeiramente determino ao Sr. Gestor a inclusão do r. causídico 

Exequente DALTON MIRANDA COSTA no polo ativo da ação, porquanto a 

execução dos honorários de sucumbência está sendo promovida de 

forma individualizada da condenação, consoante se infere do petitório de 

fls. 411/412.

Com relação ao acordo firmado entre as partes as fls. 427/432, entendo 

necessário primeiramente a manifestação dos litigantes com relação ao 

petitório do r. causídico Dalton Miranda Costa.

Intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem nos 

autos sobre a inclusão dos honorários de sucumbência pertencente ao r. 

causídico Dalton Miranda Costa no acordo sem a sua anuência, nos 

termos dos artigos 11, 14, 22, §4º do artigo 24 e 35, todos do Código de 

Ética e Disciplina da OAB.

Sobrevindo manifestação, intime-se o i. Advogado Exequente, e após, 

voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1264438 Nr: 25854-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVALDO STARICOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOESTER RODRIGO MARÇAL 

SIQUEIRA - OAB:17.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código n.1264438

VISTOS,

 RETIFIQUE-SE a autuação do processo para constar a classe judicial 

correta da presente ação, pois a liquidação individual de sentença 

genérica proferida em ação civil coletiva deve ser processada pelo 

PROCEDIMENTO COMUM, nos termos do art. 509, II, do CPC, pois o 

cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe 

a demonstração da condição do exequente à situação jurídica nela 

estabelecida.

Para análise do pedido de gratuidade da justiça, entendo necessária que a 

parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos declaração de 

imposto de renda e outros comprovantes de que não possui renda 

suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, notadamente em razão 

da sua qualificação profissional (comerciante) e o alto investimento que se 

dispusera fazer em prol da Requerida, que à mingua de outros elementos, 

se mostram contraditórios à alegada hipossuficiência econômica 

declarada as fls. 166.

 Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para despacho inicial 

ou extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 892447 Nr: 24869-33.2014.811.0041

 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: HELIODORO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELOS- FUNDAÇÃO EMBRATEL DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9.048, WINSTON 

LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96079-RJ

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por 

HELIODORO RIBEIRO em face de TELOS- FUNDAÇÃO EMBRATEL DE 

SEGURIDADE SOCIAL.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa de acordo com a orientação traçada no 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de maio de 2018.YALE SABO MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322387 Nr: 23806-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYCLEUSON VALÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 322387

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em titulo 

executivo pela sentença de folhas 79/80, passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Em manifestação, a parte autora formula nos autos, pedido de intimação 

da parte requerida para cumprimento da sentença.

No caso, verifica-se que na fase de conhecimento, a parte requerida foi 

citada por edital.

 E, de acordo com a redação do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, a 

intimação do devedor para pagamento da condenação, deve ser efetivada 

por edital, conforme a seguir transcrito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos.

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Dessa forma, estando a sentença transitada em julgado (fls. 81), 

fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso IV, do artigo 513 do Código de 

processo Civil, defiro o pedido de execução formulado as folhas 83/86.

Intime-se a parte executada por edital com prazo de 20 dias, para 
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comprovar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da 

condenação, consignando que não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima especificado, incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estabelecido pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, para trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para posterior 

prosseguimento, sob pena de indeferimento.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372161 Nr: 8667-54.2009.811.0041

 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 DIAS DOS REIS

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, MANOEL DIAS DOS REIS, a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

16/07/2004 (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).Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, intime-se a parte Autora para promover 

o cumprimento de sentença na forma do Artigo 523 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de Abril de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1304561 Nr: 9550-83.2018.811.0041

 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: CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABILITAÇÃO SÃO PAULO 

IMOBILIARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 678 do CPC, CONCEDO A 

ORDEM DE MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE ao Embargante 

CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA, sobre o bem imóvel localizado na 

Rua A, casa 05, quadra 22, bairro Jardim Araçá, em Cuiabá/MT, matrícula 

n. 36.170 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT.Recolha-se o mandado de 

reintegração de posse nos autos do processo nº 2581-77.2003.811.0041 

(código 111829) com urgência.Translade-se cópia da presente decisão e 

certifique-se na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

em apenso, a ordem suspensão determinada nesta ação relativo ao bem 

imóvel objeto de discussão.CITE-SE e INTIME-SE a parte Embargada por 

seus procuradores constituídos naqueles autos, para, querendo, ofertar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC.Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, concedo-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 

2.018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 111829 Nr: 2581-77.2003.811.0041

 AÇÃO: 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): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE SÁ MENDES - 

OAB:9211/MS, SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - OAB:6.445 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9.983/MT, LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - 

OAB:6.448/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT

 Processo Código n. 111829

VISTOS,

Tendo em vista o deferimento da ordem de manutenção de posse deferida 

nos autos dos Embargos de Terceiro (código n. 1304561) em apenso, 

RECOLHA-SE o MANDADO de Reintegração de Posse com urgência.

Suspendo o andamento do presente feito até o julgamento dos Embargos 

de Terceiro.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de maio de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

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

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Intimação da advogada, LUCIANA REZEGUE DO CARMO, para, no prazo 

legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118644 Nr: 18162-78.2016.811.0041

 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: JOSE ANTONIO PEREIRA

 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

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso 

de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 843380 Nr: 47303-50.2013.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO COLAVITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ITÁLIA 

CENTER, ÂNCORA LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA C. QUEIROZ - 

OAB:15.402, MARIANA DE CARVALHO PERRI - OAB:18.217, MARISA 
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NEVES DE CARVALHO PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188, IEDA 

APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 68282 Nr: 4884-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RAMOS, VELSIR 

BRESSAN, NELSON BRESSAN, HILARIO CELUPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca das 

informações juntadas ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 15497-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação do executado. Dito Isto, segue a 

referida sentença:(...) Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da 

quantia devidamente atualizada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) cada, sobre o valor apurado, nos termos do artigo 523,§1º do 

CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372161 Nr: 8667-54.2009.811.0041

 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 DIAS DOS REIS

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código do Processo nº 372161

Vistos,

Nesta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, a sentença foi anulada 

na Corte Superior, para prosseguimento do feito, conforme o acórdão de 

folhas 121/125, sendo, imprescindível a apuração da existência de 

incapacidade, se definitiva e qual o grau, por perícia médica

Dessa forma, dando cumprimento ao citado acórdão, nomeio como Perito 

Judicial neste caso, o Dr Ernani da Silva Neto Castrillon, cadastrado junto 

ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida 

Bosque da Saúde nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar, Bairro 

Bosque da Saúde Cuiabá-MT, ou pelo Telefone nº 65 9228-5520, para 

realizar perícia na parte requerente, independente de compromisso sob a 

fé de seu grau.

Tratando-se o requerente de beneficiário da gratuidade da justiça, os 

honorários periciais deverão ser pagos pela parte contrária, se 

sucumbente, ou pelo Estado, nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, e art. 95, do CPC/2015.

Seguindo a disposição contida na Resolução do CNJ, nº 232, de 

13/17/2016, arbitro os honorários Periciais no valor de R$ 1.100,00 (mil e 

cem reais), compatíveis com a o trabalho a ser desenvolvido.

Intime-se o perito da presente nomeação, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, consignando, que em sendo a resposta 

positiva, deverá no mesmo prazo, indicar a data e o local da realização da 

pericia, com antecedência mínima de 30 dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Ressalte-se ainda, que o laudo deverá ser 

apresentado 30 (trinta) dias, após início dos trabalhos. Em sendo a 

resposta negativa, voltem-me os autos conclusos.

Aceitando o perito o encargo e agendada a data para realização da 

pericia, intimem-se as partes, certificando-se a ocorrência nos autos.

A presentando o laudo e decorrido o prazo dos Assistentes Técnicos e 

das partes (art. 477 do NCPC), voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Abril de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372161 Nr: 8667-54.2009.811.0041

 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 DIAS DOS REIS

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos,

 O recurso de apelação interposto nos autos foi apresentado dentro do 

prazo disciplinado pelo artigo 508 do CPC, conforme relata a certidão 

lavrada às folhas .

Dessa forma, recebo a apelação de folhas, no efeito devolutivo e 

suspensivo, conforme preconiza o artigo 520 do CPC.

Intime-se o apelado a responder em 15 (quinze) dias, conforme dispõe o 

artigo 518 do CPC.

Decorrido o prazo para o apelado, com ou sem resposta, cumpra-se os 

itens 2.3.20 e 6.11.4 da CNGC-MT, a seguir, no prazo de 48 horas, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com 

as homenagens deste Juízo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Março de 2016.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1104342 Nr: 12287-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ELTON PINHEIRO

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

SEGURO DPVAT S.A, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, EDSON 

ELTON PINHEIRO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/A.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atribuído à causa nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário 

da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de Maio de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 978-62.1986.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Comercial e Imobiliária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cód. nº 67003

VISTOS,

Em que pese à insurgência da parte Embargante declinada às fls. 186/187, 

entendo que não merecem guarida, porquanto à simples leitura das 

questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação da decisão, para o 

qual não se prestam os embargos de declaração.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas às razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar nos autos 

acerca da não concordância do requerente com o valor depositado de fls. 

207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846678 Nr: 50271-53.2013.811.0041

 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: MILTO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ALVES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: Nº 50271-53.2013.811.0041 - Código N° 846678.

Procedimento Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Requerente: Milto Alves de Almeida.

Parte Requerida: Cláudio Alves Fonseca.

Data: 29 de maio de 2018.

Horário: 13:30 horas

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, o requerente Milto Alves de Almeida, seu d. 

advogado Dr. Edson Silva de Camargo (OAB/MT 2054), a parte requerida 

Cláudio Alves Fonseca e seu d. advogado Osmar Pereira de Souza 

(OAB/MT 1.2743).

Além da estagiaria Danielly Faria da Costa Arruda, Gabriel Rey Leitão de 

Figueiredo e Breno Henrique A. Ferraz.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, o MM. Magistrado inquiriu as partes sobre a 

possibilidade de acordo, no entanto, as partes requeridas afirmaram não 

ter proposta.

Após foi colhido o depoimento pessoal da parte requerida, Cláudio Alves 

Fonseca.

Em seguida colheu o depoimento das testemunhas da parte requerente: 

Ary Xavier de Oliveira, ouvido como informante.

O d. advogado da parte requerente desiste das demais testemunhas 

arroladas.

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1- Considero a presente instrução processual encerrada.

2- Concedo o prazo de 10 (dez) dias em comum para apresentação de 

memoriais, a começar pela parte requerente.

3- Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

4- As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751562 Nr: 3318-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB IMOBILIÁRIA LTDA, MARILIA TEREZA ALVES, 

MARIA A. ALVES C. DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO, ANDREA 

AUXILIADORA LONDON

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

OAB:4.411/MT, FERNANDO LUCAS SCARDINNI BARROS - OAB:19675/O 

MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca da impugnação de fls. 807/809.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914769 Nr: 40014-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILDA GOMES MARTINELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

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

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 914769.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 209 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 205/208 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 208 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 209.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 
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90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 947631 Nr: 58920-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 Código – 947631.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 164 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 160/163 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 163 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 164.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122262 Nr: 19760-67.2016.811.0041

 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: ERIC DIAS DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA DIAS CARDOSO - 

OAB:21850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código – 1122262.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 208 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 204/206 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 205 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 208.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116274 Nr: 17132-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DA SILVA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Código – 1116274.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 178 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 173/176 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 176 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 178.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1119272 Nr: 18402-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO, ADEVAIR GROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA BOA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 Código – 1119272

VISTOS,

Ante o silêncio da parte Exequente quanto ao eventual descumprimento do 

acordo de fls. 30/34, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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

 Código – 898805.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 208 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 204/207 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 207 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 208.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 
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90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146357 Nr: 30149-14.2016.811.0041

 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: WANDERSON SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 1146357.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 161 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 134/139 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 139 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 161.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171378 Nr: 40727-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 1171378.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 197 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 171/176 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 176 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 197.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408301 Nr: 343-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA LIMAS DOS SANTOS

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código – 408301.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 291 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 283/288 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 287 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 293.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354856 Nr: 25339-74.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETA VIEIRA DA SILVA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

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

 Código – 354856.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 463 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 469/471 para pagamento do valor do saldo 

remanescente.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 471 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 463v.

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, 28 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156423 Nr: 34448-34.2016.811.0041

 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: TIAGO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIA GUEIRIM DA SILVA - 

OAB:22738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 do CPC, decreto a revelia da 

parte ré, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, declarando a inexistência do débito 

negativado entre as partes e CONDENAR a parte Requerida LOJAS 

RENNER S/A, pagar a parte Requerente TIAGO PEREIRA DA SILVA o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos morais, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso 

(24/janeiro/2016 - fl.32) por se tratar de responsabilidade extra contratual 
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(Sumula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do presente 

decisum (Sumula 362-STJ).Condeno ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 15% 

sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º 

do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de Maio 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786635 Nr: 40542-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RE VIAGENAS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FRANCISCO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, THALES A. MIDON DE MELO - OAB:15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Requerido 

LUIZ FRANCISCO FÉLIX ao pagamento do valor de R$ 27.181,95 (vinte e 

sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), com 

correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

vencimento de cada fatura. Consigno que os valores deverão ser 

liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509,§2º 

do CPC.CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de Maio de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013482-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIVERDE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO)

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013482-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

NUTRIBERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

REQUERIDO: ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES M Vistos. Verifica-se 

dos autos de carta precatória que a parte interessada não recolheu o 

valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à 

diligência a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 18 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007796-89.2018.8.11.0041

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)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 23/07/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011056-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PROCHSCK (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036637-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX BARP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036637-31.2017.8.11.0041 AUTOR: FELIX BARP RÉU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS W Vistos. Considerando 

que o laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência de 

conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não 

ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência 

do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos 

do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033872-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033872-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRO 

LUCIO DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que a parte 

autora já se manifestou sobre o mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029897-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GLADYS CHARBEL FADUL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029897-57.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA HELENA 

DOS SANTOS GORAYEB RÉU: GLADYS CHARBEL FADUL W Vistos. 

Considerando que a parte requerida não foi regularmente citada (Id. nº 

11167329), DEFIRO o pedido de inclusão de João César Fadul no polo 

passivo da demanda. Nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, 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. INTIME-SE a requerente para 

comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, assim como das demais parcelas mensais 

subsequentes a cada período de 30 (trinta) dias, contado a partir do 

primeiro pagamento. Uma vez comprovado o recolhimento da primeira 

parcela, REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação, bem como EXPEÇA-SE o competente mandado 

para citação dos requeridos, competindo à parte autora providenciar o 

recolhimento da diligência necessária ao cumprimento do ato. Por fim, 

DEFIRO o pedido de processamento dos autos em segredo de Justiça, 

pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012570-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MORAL MONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TREVILIN AMARAL OAB - SP232927 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADEMIR AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDMAR FRANCA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012570-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO MORAL MONSO REQUERIDO: EDMAR FRANCA JUNIOR, 

VLADEMIR AMERICO DE OLIVEIRA W Vistos. Observando-se o endereço 

contido na descrição do bem penhorado no documento de Id. nº 

13120086, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia da presente 

como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009633-82.2018.8.11.0041

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:

GILVAN DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020385-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009305-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO - ME (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028259-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (DEPRECADO)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822497 Nr: 28668-21.2013.811.0041

 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: JOAQUIM BERTULIO 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: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULO CESAR GOMES DO CARMO, para 

devolução dos autos nº 28668-21.2013.811.0041, Protocolo 822497, 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888758 Nr: 22424-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEY SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a pessoa jurídica pode ser citada na pessoa de seu 

representante legal, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos certidão da Junta Comercial, na qual conste os nomes e 

CPFs dos sócios para busca de endereço junto aos sistemas disponíveis.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131301 Nr: 23533-23.2016.811.0041

 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: GABRIEL FIGUEIREDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUETA GONÇALVES DA COSTA, 

LURDES SALOMÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANT ANA - OAB:12158

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre 

a petição e documentos de fls. 46/58, impulsionando o feito e requerendo 

o que lhe for de direito.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011797 Nr: 28336-83.2015.811.0041

 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: DIRCELENE DIAS DOS SANTOS LANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILENE DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não há nos autos o número do CPF da parte requerida, 

nem qualquer outro dado pessoal que possibilite a individualização da 

mesma, tal como data de nascimento ou nome da genitora, DETERMINO 

seja oficiado o 3º Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos do Município 

de São Paulo/SP, requisitando que, no prazo de 10 (dez) dias, informe ao 

Juízo os dados pessoais da Srª Silene Dantas da Silva, a qual consta 

como portadora do título objeto do protesto lançado no Livro/Folha 

3677-G-132, na data de 23.11.2010.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 893262 Nr: 25400-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNILDA CARVALHO DA SILVA, IRACEMA MARTINS 

DE FREITAS, JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA, JOSÉ DE ARAÚJO, 

LUZIA FREITAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, GUSTAVO GOULART VENERANDA - OAB:81329/MG, 

NELSON LUIZ NOUVE ALESSIO - OAB:61713/SP, PATRICIA ROCHA DE 

MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822-OAB/MG, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE AGUIAR - 

OAB:77634/MG

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Sul América Companhia 

Nacional de Seguros às fls. 5463/564v, e, no mérito, dou-lhe provimento, o 

que faço para, em atenção ao pedido de admissão no processo formulado 

pela Caixa Econômica Federal às fls. 426, determinar a remessa dos autos 

à Justiça Federal, Seção Judiciária de Cuiabá-MT, a fim de que aprecie o 

interesse jurídico da empresa pública na lide.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1146327 Nr: 30128-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORINNA RIBEIRO FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 86/86-v.

2. Cumpra-se a decisão de fl. 80 no endereço indicado pela parte autora à 

fl. 86, atentado-se para o fato de que o autor se coloca a disposição para 

acompanhar a diligência, indicando, para tanto, o número do seu telefone: 

(65) 9 9628-0573.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1146460 Nr: 30217-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE BRASILINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADISLAU F. SANTOS AUTO TAXI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a pessoa jurídica pode ser citada na pessoa de seu 

representante legal, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos certidão da Junta Comercial, na qual conste os nomes e 

CPFs dos sócios para busca de endereço junto aos sistemas disponíveis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 450016 Nr: 22768-62.2010.811.0041

 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: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO PANNUNZIO, ADRIANA VANDONI, 

ANTONIO CAVALCANTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:12945/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Indefiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 368/370, pois a 

teor do art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontaneo do réu supre 

a falta de citação.

Ao que se vê dos autos, todos os requeridos apresentaram contestação e 

já regularizaram suas respectivas representações processuais, com a 

juntada de procuração, o que é suficiente para concretizar a triangulação 

processual.

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.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 
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sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774413 Nr: 27611-02.2012.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os requeridos Reinaldo Camargo do Nascimento e Adnaura Leandro 

Daltro Camargo foram citados pessoalmente, conforme certidão de fls. 

118, pelo que, decreto a revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Os requeridos Posto Águia Comércio LTDA e Maria Ester Espindola 

Cechet-ME foram citados por edital e quedaram-se inertes nos autos, 

razão pela qual decreto a revelia dos mesmos e, com fundamento no art. 

72, II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhes a Defensoria Pública como 

curadora especial, a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentada a contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

autora para impugnar e requer o que entender cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776805 Nr: 30137-39.2012.811.0041

 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: C. M. DA SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECCIONAL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO ARAUJO DE ABREU 

- OAB:36.803-PR, MARCIO MEKL - OAB:32.546-PR, MARIA INEZ 

ARAUJO DE ABREU - OAB:32.543-PR

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por SECCIONAL COMÉRCIO 

INTERNACIONAL LTDA às fls. 203/207, e, no mérito, dou-lhe provimento, o 

que faço para, atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 

198/191), corrigir o erro material constante na sentença, condenando a 

parte requerente ao pagamento dos honrários sucumbências as advogado 

do requerido.

Lado outro, verifico que houve interposição de recurso de apelação às fls. 

192/197.

Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso.

Nos termos do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no 

prazo

de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem o oferecimento das contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 

1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Acaso seja oferecido recurso adesivo (artigo 1.010, §2º, do Código de 

Processo Civil), INTIME-SE a parte contrária para oferecimento de 

contrarrazões, e então, com ou sem oferecimento dessas, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal competente.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806208 Nr: 12682-27.2013.811.0041

 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: PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO, 

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039, 

ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, MARIANA R. 

SERAFIM S. V. BARROS - OAB:9.383/MT, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB:196/MT

 Portanto, DETERMINO a realização de prova pericial médica, pelo que 

NOMEIO como perito profissional o Dr. Manoel de Jesus Freitas Junior, 

médico oftalmologista. Endereço: Rua Pelotas, n.º 09, Centro Médico CPA, 

C u i a b á - M T .  T e l e f o n e :  ( 6 5 )  9 9 9 8 2 - 6 2 5 2 .  E - m a i l : 

manofreitasjr.gmail.com.Intime-se o perito 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.Havendo escusa, retornem os autos conclusos 

para nova nomeação de perito.Em caso de concordância, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se 

sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, remetendo os autos conclusos a seguir para arbitramento. Caso não 

haja oposição ao valor dos honorários, homologo, desde logo, o valor da 

proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito e 

determinando que 50% (cinquenta por cento) do valor será liberado em 

favor do perito no início e os outros 50% (cinquenta por cento) ao final 

dos trabalhos.Quanto aos honorários, ficarão a cargo de ambas as 

partes, nos termos do art. 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 

perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as 

partes.”Efetuada a proposta, intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821525 Nr: 27718-12.2013.811.0041

 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: MEEPS, SRB, NB, GEEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, EDSON QUEIROZ B. JR. - OAB:19.502, 

EDUARDO A. L. FERRÃO - OAB:9378/DF, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RADO - 

OAB:12906/MT, LÍGIA ESPÍNDOLA MALHEIROS - OAB:266.286/SP, 

PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14.667/MT, RAFAEL BARRETO DE 

AGUIAR NOVAES FRANÇA - OAB:208.509/SP, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 Vistos,

Atendendo ao disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargado FILADELFO DOS REIS DIAS para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração interpostos às fls. 

1.757/1.758v.

D’outra banda, INTIMEM-se os requerentes a fim de que, no prazo de 15 

dias, manifestem-se sobre a petição e documentos juntados pelo 

requerido às fls. 1.761/1.820.

Procedam-se às anotações necessárias quanto a renuncia ao mandato 

(fls. 1.823/1.824).

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843189 Nr: 47128-56.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA BARBOSA SEIXAS DO NASCIMENTO, ELOY 

SEVERO DA SILVA, NEUZA MARIA DE JESUS NEVES, LUZIA HELENA 

GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A, TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - 

OAB:63931-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, DEISE STEINHEUSER - OAB:255862, GAYA LEHN 

SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, GUSTAVO GOULART VENERANDA - 

OAB:81329/MG, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, 

PATRICIA ROCHA MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, Rosangela Dias Guerreiro - OAB:48812/RJ, VIVIANE 

AGUIAR - OAB:77634/MG

 Vistos.

Considerando que por ocasião da intimação para prosseguimento do feito 

a parte autora já especificou as provas que pretende produzir, 

INTIMEM-SE as requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

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.

Cuiabá/MT, 23 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 741402 Nr: 38198-20.2011.811.0041

 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: JOANA APARECIDA BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, RENAN AFONSO VALÉRIO - OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099, RAFAEL RODRIGO BRUNO - 

OAB:221737/SP

 Vistos.

 CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade da impugnação apresentada 

pelo executado às fls. 325/329.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 885835 Nr: 20413-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETE BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MULTICLICK BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram efetivadas 

mais de uma tentativa frustrada de localização da parte requerida.

Não obstante, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital e, 

considerando que a pessoa jurídica pode ser citada na pessoa de seu 

representante legal, DETERMINO que seja a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos certidão da Junta Comercial, na qual 

conste os nomes e CPFs dos sócios para busca de endereço junto aos 

sistemas disponíveis.Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895193 Nr: 26641-31.2014.811.0041

 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: JM AGRO COMERCIO DE RESIDUOS DE CEVADA LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA LISANDRA PEREIRA - 

OAB:86.518/RS, MARIA CRISTINA D'AMICO - OAB:57.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a juntada aos autos do comprovante de depósito original (fl. 58), 

atendendo à determinação judicial de fl. 46, proceda-se a citação da parte 

requerida no endereço indicado às fls. 44/44-v.

Atente-se a secretaria para o pedido da subscritora da petição de fl. 57, 

notadamente no que se refere aos atos processuais de intimação em sua 

pessoa.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843026 Nr: 46968-31.2013.811.0041

 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): HERMANN TEIXEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO URANY DE CASTRO - 

OAB:16539/GO, MARKO ANTONIO DUARTE - OAB:18601/GO, RENATO 

EULÁLIO FERNANDES - OAB:29.722 GO, RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585/MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a proposta feita pelo requerido às fls. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 748733 Nr: 384-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA UNIÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a pessoa jurídica pode ser citada na pessoa de seu 

representante legal, DETERMINO que seja a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos certidão da Junta Comercial, na qual 

conste os nomes e CPFs dos sócios para busca de endereço junto aos 

sistemas disponíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764941 Nr: 17615-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA. ME

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

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTAVIO SPILARI GOES - 

OAB:309819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida por carta no endereço constante na consulta em 

anexo.

 Caso seja infrutífera a tentativa de citação, voltem conclusos, 

oportunidade em que será apreciada a possibilidade de citação por edital e 

a isenção de custas exclusivamente para tal ato.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768248 Nr: 21131-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DILCIDIO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DE JESUS NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA Mª S. DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.001, VIVIANE M. M. ALMEIDA - OAB:OAB/MT 14.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arlete de Jesus 

Nascimento Ferreira contra a sentença proferida nos autos às fls. 56/57v, 

que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória movida 

pelo ora embargado Alexsandro Dilcidio Matheus em face da embargante. 

O embargado deixou de apresentar contrarrazões recursais (fls. 66). É 

relato do necessário. DECIDO. De rigor, o não acolhimento dos presentes 

embargos de declaração é medida que deve se impor. O art. 1.022 do 

Código de Processo Civil prevê que: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme se extrai do decisum 

verberado, não há qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no 

art. 1.022, do CPC, eis que a decisão embargada não se mostra obscura, 

contraditória, omissa e nem mesmo apresenta erro material. De outro 

norte, anoto que a fundamentação dos embargos declaratórios sustentada 

pela parte embargante exige nova apreciação do mérito, o que se mostra 

vedado em sede do estreito e limitado recurso interposto. Com efeito, no 

caso dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, isto porque 

não há omissão na sentença em análise, pretendendo, na verdade, com a 

interposição deste recurso, rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura 

de suas razões recursais, finalidade esta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140929 Nr: 27819-44.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER NEI DUARTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VIDAL ARAÚJO ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575/MT

 Vistos.

RECEBO os embargos à execução para discussão sem atribuir-lhe efeito 

suspensivo, tendo em vista não estarem presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória (art. 919, § 1º do CPC).

Anota-se, por oportuno, que não há que se falar em ilegitimidade ativa 

posto que, sendo o cheque título de livre circulação, constitui ordem de 

pagamento à vista ao portador, o qual poderá preenche-la a qualquer 

tempo, independentemente de estar a cártula cruzada.

Nos termos do que preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte embargada para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, inclusive quanto às preliminares 

alegadas.

Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os 

autos conclusos para imediato julgamento do feito ou designação de 

audiência de conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735163 Nr: 31507-87.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE 

RODOVIARIO LTDA, TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E 

TRASPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BERNADINO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORKI 

SANTIAGO - OAB:MT/11.406

 Ante o exposto, acolho os embargos, reconhecendo a falta de força 

executiva do contrato de arrendamento de veículo que embasou a 

execução em apenso.Julgo prejudicados os demais pedidos formulados 

pelos embargantes.A título de sucumbência, condeno o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 

10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade em razão da 

assistência judiciária concedida ao embargado na ação de execução.Por 

fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Concedo a parte embargante os 

benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e 

art. 98 do Código de Processo Civil e seguintes.Traslade-se cópia desta 

sentença para a ação de execução em apenso (autos código 

714757).Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após 

serem tomadas as cautelas de estilo. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 29 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 897611 Nr: 28019-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO GOMES BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A às 

fls. 162/164v, e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, no que tange a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC 

revogado, verifico que a decisão embargada não a aplicou.

D’outra banda, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, a 

súmula invocada (Súmula 517 do STJ) consolidou entendimento no sentido 

de que, na vigência do CPC revogado, inobstante a norma ser silente (art. 

475-J), eram devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se a decisão de fls. 160/161 em todos os seus termos.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 14867 Nr: 4123-77.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL CENTRO-OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromédice Comercial e Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELCIO SALVALAGIO - 

OAB:9585-CS, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Reigota - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 101 de 473



OAB:122-A, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ 

GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Ceval Centro Oeste e 

Outro às fls. 925/928 e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo a decisão embargada (fls. 906), determinar 

seja procedida à penhora do bem ofertado em garantia hipotecária pela 

terceira garantidora Ivone Cristovam Maldonado, nos temos do que dispõe 

o art. 835, §3º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM 

DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. Execução dirigida em face do 

devedor principal. Citação dos garantes hipotecários se mostra 

desnecessária. Em que pese a proprietária do imóvel penhorado não 

figure no pólo passivo da execução, prestou garantia real, vinculando-se 

à obrigação. Suficiência da intimação da interveniente hipotecante acerca 

da perfectibilização da penhora para a validade dos atos constritivos. 

Inteligência do artigo 835, § 3º, do novo código de processo civil. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte estadual. 

Unânime. Recurso provido. (TJRS; AI 0321085-66.2017.8.21.7000; Cruz 

Alta; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Katia Elenise Oliveira da 

Silva; Julg. 28/03/2018; DJERS 04/04/2018).

Intime-se o exequente para trazer aos autos, em 30 dias, a matrícula do 

imóvel indicado à penhora.

Com o aporte, proceda-se a penhora, por termo nos autos, do bem imóvel 

indicado pelo exequente [art. 845, §1º, do CPC].

O termo de penhora deverá conter os requisitos do art. 843 do CPC.

Efetuada a penhora, proceda-se a intimação do executado, por meio de 

seu procurador [art. 841, §1º, do CPC], bem como do garante hipotecário 

[proprietário do bem penhorado] pessoalmente.

Atente-se para a regra do art. 842 do CPC.

Formalizada a penhora, EXPEÇA-se carta precatória destinada à avaliação 

e praceamento do bem penhorado [art. 872, §2º, do CPC].

Substituam-se os fac-símiles por fotocópias [fls. 867/875, 896/897, 

909/918 e 933/936).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 213941 Nr: 23034-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABHIA LOUTFI BOU RASLAN, ESPÓLIO DE LOUTFI 

SALIM BOU RASLAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA, 

CONDOMINIO GIARDINO DI ROMA, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI, 

DIOGO WOBETO, DL IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283/MT, 

JOCELI KUHN - OAB:3913/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659/PR, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por DI Imobiliária Ltda às fls. 

1.013/1.018, por Diogo Wobeto às fls. 1.019/1.024 e por Eliseu Orélio 

Wobeto Camilotti às fls. 1.025/1.030 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, 

pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, 

sendo certo que, in casu, pretendem os embargantes rediscutir o mérito 

da decisão, o que se mostra defeso nesta estrita via recursal.

No que tange ao alegado às fls. 1.046 pelo executado Diogo Wobeto, 

manifeste-se o exequente no prazo de 15 dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 76900 Nr: 7419-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGE CONFECÇÕES LTDA. - MODA VERA, 

ANDRÉ L. A. DE OLIVEIRA, A. J. S. GHATTAS - ME - BETH MODAS, 

IDALINA PAES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16.839/MT, CARLA VICENTE DA SILVA BERÇA - OAB:73567/RJ, 

EDUARDO DURANTE RUA - OAB:84.203-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o exequente, a fim de que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

sobre à impugnação ao cumpriemento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 376612 Nr: 12945-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILERGIAN PEREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGELINO LINO DUARTE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LETICIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10.887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT, 

MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983/MT, REGIANE DEISE DE 

OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 Vistos.

1. PROCEDA-SE com a conferência e remuneração das folhas dos autos.

 2. Considerando que a parte autora trouxe aos autos o endereço laboral 

da parte executada, determino que se cumpra as decisões de fls. 152 e 

156 no endereço apontado na petição protocolada aos 03.05.2017.

3. Em caso de diligência negativa, venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido sobre a busca do endereço via sistema INFOJUD.

4. Int.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715790 Nr: 9844-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DOMINGOS, ARY REOLON, EDUARDO 

FRANCISCO FARIA, JOSIAS SANTOS GUIMARÃES, BENEDITA IRENE DE 

CAMPOS CORREA, JOÃO GUALBERTO SANTANA ROCHA, NABIL FARES 

GREGÓRIO DA SILVA, ROBERTO DE OLIVEIRA KERBER, MARIA JOSÉ DE 

OLIVEIRA FERRAZ, NELMA OLIVEIRA FERRAZ

 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: CRISTIANA BARBOSA 

ARRUDA - OAB:13346, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15.549/MT

 Defiro o pedido de fls. 400.

Encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para elaboração de cálculo 

na forma decidida às fls. 396/399.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779011 Nr: 32443-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOUZA SANTOS, JOSE MARIA FERREIRA 

DUARTE, ONEIDE FERREIRA DE AMORIM SANTANA, JULIO SHIROMA, 

ESPÓLIO DE LEONIDAS ALVES SANTANA, LUZIA TEREZINHA BARROS 

DE ARRUDA, MARCELO MOISÉS DE SOUZA, MARISTELA MITIKO 

OKAMURA, NATANAEL PEREIRA DA COSTA, MIGUEL MILHOMEM DOS 

SANTOS, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, MANOEL DO BONFIM 

ABREU SANTANA, MARCOS ROGERIO ARAÚJO NOGUEIRA, MOACIR 

SAUER, NEUSA FERREIRA COLLAREDA, NOEDIL BISPO DA SILVA, 

NEUZA BARRETO LISBOA
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 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: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por JOANA SOUZA 

SANTOS E OUTROS às fls. 662/664v, e, no mérito, dou-lhe provimento, o 

que faço para, atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 

659), condenar à parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, arbitrando, ainda, os honorários advocatícios em favor do 

procurador do exequente no percentual de 10% sobre o valor da 

execução adimplida.

Com efeito, tendo em vista que, in casu, não houve pagamento voluntário 

da obrigação por parte do executado, mas tão-somente o depósito dos 

valores em Juízo com vistas a não incidência da multa de 10%, é devido 

honorários advocatícios ao procurador do exequente.

Nesse ponto, registro que a decisão inicial que determinou o 

desencadeamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença não 

arbitrou honorários advocatícios, razão pela qual, na sentença de 

extinção, o encargo deveria ter sido fixado.

Nesse sentido, a Súmula 517 do STJ: “são devidos honorários 

advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, 

depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após 

a intimação do advogado da parte executada”.

Registro, ainda, que, tendo a impugnação ao cumprimento de sentença 

sido acolhida parcialmente, mostrar-se-ia cabível a fixação de honorários 

em benefício do executado, nos termos da Súmula 519 do STJ, que 

dispõe: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Contudo, em relação à omissão na decisão que acolheu parcialmente a 

impugnação, não houve recurso por parte da parte executada, restando 

preclusa à matéria.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 867062 Nr: 7230-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL NEODNA CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAINE REGINA BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:17425-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Delaine Regina Bertoldi 

às fls. 133/114, e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 112), condenar o 

requerente-embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao 

procurador da requerida-embargante, no percentual de 20% sobre o valor 

corrigido da causa.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 719315 Nr: 14980-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Vistos,

Cumpra-se a decisão de fls. 240/241 em todos os seus termos.

No que tange a atualização do débito em execução, remetam-se os autos 

ao Contador Judicial, ficando, em razão disso, prejudicados os embargos 

à execução de fls. 245/246.

 Anoto, por oportuno, que a impugnação se refere à atualização dos 

valores devidos, razão pela qual não há falar-se em preclusão.

 D’outra banda, HOMOLOGO o valor da proposta de honorários periciais 

[fls. 252/255], fixando a quantia no montante apresentado pelo perito e 

determinando que 50% (cinquenta por cento) do valor seja liberado em 

favor deste no início e os outros 50% (cinquenta por cento) ao final dos 

trabalhos.

INTIME-SE o exequente e o executado para que providenciem o depósito 

judicial do montante no prazo de 10 (dez) dias 50% para cada parte.

Por oportuno, registro que na hipótese de omissão do executado em 

efetuar o depósito de sua quota parte nos honorários periciais, será 

atribuído ao bem valor arbitrado pelo Oficial de Justiça.

 Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito para que indique 

data e horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação 

das partes com pelo menos 05 dias de antecedência, nos termos do art. 

474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117116 Nr: 17528-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VIDAL ARAÚJO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER NEI DUARTE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:12.600

 Vistos.

Realizada a tentativa de penhora online via sistema BACENJUD, não foi 

localizado nenhum valor para ser bloqueado, conforme se verifica no 

demonstrativo retro juntado aos autos.

Assim sendo, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1208532 Nr: 7952-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA APARECIDA BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, RENAN AFONSO VALÉRIO - OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP

 Processo n.º 7952-31.2017.811.0041 Código: 1208532Vistos.Trata-se de 

Cumprimento Provisório de Decisão Concessiva de Antecipação de Tutela 

proposto por Joana Aparecida Barreto da Silva em face de Dallas 

Automóveis e Acessório Ltda, perseguindo o adimplemento de multa diária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 103 de 473



(astreinte) imposta na decisão proferida à fl. 52/52-v dos autos nº 

38198-20.2011.811.0041, Código 741402, em apensos.Recebida a inicial e 

determinada a intimação da parte devedora (fl. 79), esta compareceu nos 

autos para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença por meio 

da petição de fls. 81/105, pugnando pela exclusão da multa ou, 

alternativamente, pela sua limitação ao valor da obrigação objeto dos autos 

principais, correspondente a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).Em 

seguida, a parte exequente se manifestou quanto à impugnação 

apresentada, sustentando que não deve ser acolhida a impugnação da 

parte executada, sob o argumento de que essa se trata de empresa de 

grande porte, assim como de que se trata de empresa que demonstra 

recalcitrância em atender os comandos judiciais (fls. 100/105).Ato 

contínuo, restou proferido despacho equivocado por este Juízo, tendo 

sido novamente determinada a intimação da parte executada para 

pagamento (fl. 157), ao que se seguiu a certidão de decurso de prazo (fl. 

158) e petição da exequente para tentativa de penhora on line (fl. 159).É o 

relatório.DECIDO.Ab initio, REVOGO o decisum de fl. 157, por se tratar de 

lançamento equivocado, não condizente com a fase atual do presente 

feito.Outrossim, CONVERTO o presente cumprimento provisório em 

definitivo, tendo em vista que a decisão exequenda (fls. 16/17) foi 

confirmada por ocasião da sentença proferida nos autos nº 

38198-20.2011.811.0041, Código 741402 (fls. 18/22

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321494 Nr: 23287-42.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO MARCOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL APARECIDA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 12876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAQUEL 

APARECIDA PEREIRA, para devolução dos autos nº 

23287-42.2007.811.0041, Protocolo 321494, 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.: 1081306 Nr: 2183-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIMAR DA SILVA MATOS, WALDECY PEREIRA DE 

MATOS

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA DO 

CARMO COSTA MARQUES, para devolução dos autos nº 

2183-76.2016.811.0041, Protocolo 1081306, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758545 Nr: 10800-64.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO MICHAEL OLEIAS TALAVEIRA, RAFAEL 

WILLIAN MONTEIRO DE OLIVEIRA, EMILIANO ANTONIO BASTOS 

FERREIRA NUNES, WEDERSON FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. BARCELOS CERIMONIAL(CERIMONIAL 

RAFAELA BARCELOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNICA FABIANA CHAVES - OAB:11122

 Certifico e dou fé, que, nesta data, disponibiliza-se as petições e 

documentos de fls. 237/240, à Dr.ª Mônia Fabiana Chaves, conforme o 

despacho de fls. 243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1024466 Nr: 34076-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOGÔNIO BORGES DA SILVA, MARILU CURVO 

BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTE TRANSPORTE LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 239/360 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078548 Nr: 573-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENY CASTELHANO MACHADO, 

ANGENOR NOGUEIRA MACHADO, AGENOR FRANCISCO VIEIRA 

CASTELHANO, ESPOLIO DE LENGEGARDE CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:RJ-62.258

 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, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 404275 Nr: 36950-87.2009.811.0041

 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: A. J. L. F. R., ADEMIR ROSA GOMES

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

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, HELIO CASTELO BRANCO OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo o requerido a depositar o valor 

remanescente, sob pena de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712888 Nr: 6902-77.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS RIBEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, JOAO CARLOS DA 

SILVA - OAB:11.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT
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 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 159820 Nr: 6221-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, 

JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TELMA MELLI A DA SILVA, LAURA Z. 

DE MELLO ALBUQUERQUE MELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:20683, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, LUIZ 

FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DE ALMEIDA 

BATISTA - OAB:13549/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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781311 Nr: 34898-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREU GOMES DE BRITO, ANA MARIA DE ARRUDA, 

DILMAR ANTÔNIO BARRIONUEVO ALVES, EDSON RODRIGUES 

CAMARGO, DIVO DAMASIO DA SILVA, BENEDITO GERMANO DE 

ARRUDA, HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE, FRANCISCO DE ASSIS 

VENEGA FILHO, JAMIL MOREIRA, JOÃO FIDELI, THEREZINHA FLORES 

BINI, ELUIDIL ELUINDA DE ALMEIDA FONTES, EMILIA PINHEIRO DE 

CARVALHO, HOSMILDO MARTINS DE ARAUJO, GLEICE MAGDA MASSAD 

DE BARROS, LOURIVAL FONTES FILHO, MARLY PRUDENTE CAMPOS, 

MARCELINA FACCIN MIGNOSSI, JOSE ANTONIO CAMILO, JULIANA 

APARECIDA LIMA PETRI, MARILCE ROSA DA SILVA MASSAD, JUVITA 

BISSONI

 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

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca da petição 

das fls. 1085/1088, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869671 Nr: 9305-14.2014.811.0041

 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: ALECSANDRO SILVA DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário das fls. 139/141, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073593 Nr: 56899-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTTEC ENGENHARIA S/S

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE BARROS SILVA - 

OAB:OAB/DF 28.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.75/81, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153707 Nr: 33327-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA PADILHA DE LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões dos embargos de declaração, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1014578-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAHUAN HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014578-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA 

RAHUAN HOLANDA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por 

Luciana Rahuan Holanda em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambas qualificadas nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

9613703, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, 

DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista se tratar a 

parte autora de pessoa idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022273-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO A SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AUGUSTO E ROCHA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A (ADVOGADO)

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022273-88.2016.8.11.0041 AUTOR: ADAO A SILVA - 

ME RÉU: SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA V Vistos . Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 12824634), o qual 

é expressão legítima de suas vontades e representa composição para 

solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os pressupostos 

necessários, notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas processuais 

deverão ser arcados na forma pactuada, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. As partes acordaram pela dispensa 

do prazo recursal. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004823-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004823-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUBWAY 

REALTY DO BRASIL LTDA REQUERIDO: ISAEL ROCHA V Vistos . 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

12824521), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. As partes acordaram pela 

dispensa do prazo recursal. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017118-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAIDEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS CATARINA MARTINS BRANDAO (RÉU)

ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017118-70.2017.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO 

MAIDEL RÉU: ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO, ISIS CATARINA MARTINS 

BRANDAO V Vistos. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo (Id nº 13088596), o qual é expressão legítima de suas 

vontades e representa composição para solução do litígio. Assim sendo, 

estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo 

convenção na transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do 

seu respectivo patrono. Como nada restou estabelecido no acordo 

entabulado, as custas processuais serão divididas igualmente entre as 

partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 

observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023098-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C.DINIZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DOLORES CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023098-95.2017.8.11.0041 AUTOR: D.C.DINIZ - ME 

RÉU: LAUDICEIA DOLORES CAMPOS V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 12909611), o qual é 

expressão legítima de suas vontades e representa composição para 

solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os pressupostos 

necessários, notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma 

pactuada ou, não havendo convenção na transação, cada parte deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 106 de 473



honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. Como nada restou 

estabelecido no acordo entabulado, as custas processuais serão 

divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado 

Diploma Processual, observadas as normas da gratuidade da Justiça, 

sendo o caso. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032039-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE ELILIAN RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032039-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JUCIANE 

ELILIAN RIBEIRO REQUERIDO: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

13089009), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022994-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022994-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WILLIAN SANTOS DUTRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 8 de janeiro 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74633 Nr: 11585-80.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DE PAULA, MANOELA TEREZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE CAMPOS, CARMEM 

ALBUQUERQUE DE CAMPOS, CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAPHAEL NAVES 

DIAS, para devolução dos autos nº 11585-80.1999.811.0041, Protocolo 

74633, 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1122631 Nr: 19889-72.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 20 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025223-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES MARTINS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joana D'arc Costa (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011576-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos com 

pedido de Tutela de Urgência ajuizada por José Baldoíno em desfavor de 

Energisa S.A, aduzindo que a ré empilhou próximo à sua residência alguns 

postes de energia e que, em 12/10/2015, estava reunido com alguns 

amigos no local, quando um deles começou a rolar e atingiu o braço 

esquerdo do autor. Narra que o acidente lhe causou dano estético, 

invalidez permanente para o trabalho, etc., comprometendo a garantia de 

sua subsistência e de sua família, assim, requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a ré a efetuar o pagamento de um salário 

mensal, 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 
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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 pelo autor, não se pode verificar, 

num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, conforme 

afirmado na inicial, o acidente ocorreu em 2015, entretanto, a demanda foi 

ajuizada apenas agora. Ademais, se trata de matéria que demanda dilação 

probatória acerca da dinâmica do acidente, que só será possível na fase 

oportuna, para assegurar que realmente houve falha na prestação do 

serviço pela requerida. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 09/07/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central da 

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

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). 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, 02 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020833-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GARCIA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, juntar o comprovante de pagamentos da custas devidas, conforme 

Certidão da Contadoria .

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1013696-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA (RÉU)

RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (RÉU)

 

Vistos. Com relação à decisão de Id. 13354167, retifico a data da 

audiência para 16/07/2018 às 11h00min, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021914-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1021914.07.2017.8.11.0041 Visto. A requerida alega 

litispendência e conexão, pugnando pela extinção deste processo, 

contudo, ela trouxe com a contestação documento ilegível, impossibilitando 

que se verifique quais os processos que supostamente há litispendência 

ou conexão, por isso, intime-a para que esclareça, no prazo de cinco dias, 

o número e partes dos processos, bem como a vara em que os feitos 

tramitam. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008306-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando 

documento que comprove a representação legal do autor por parte de seu 

irmão, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014160-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Na 

oportunidade, deverá a autora apresentar extrato do andamento 

processual no juizado, comprovando a desistência e extinção do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014101-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR NARDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014057-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (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

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014022-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014454-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014454-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO OLIVEIRA GUEDES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento 

já firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo. A propósito: 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) Ante o exposto, determino a intimação da parte 

autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 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, 29 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014456-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014456-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, 

O entendimento já firmado no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria 

do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o 

prévio requerimento administrativo. A propósito: 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 
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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) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, bem como documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc.,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, 29 de maio de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014537-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014537-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA APARECIDA AMORIM SILVA 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. A 

propósito: 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) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, bem como comprovante de residência, 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014608-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO QUINTINO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014608-50.2018.8.11.0041. AUTOR: IVO 

QUINTINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014625-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDO SANTOS 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014625-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERVALDO SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007895-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE 1007895-93.2017 Cumpra-se o despacho anterior. Cuiabá, 23 

de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIRMINIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000942-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL FIRMINIO BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA (ortopedista e 

traumatologista), cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, 

no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim 

Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

macossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019124-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PEREIRA DUTRA NETO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019124-50.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AFONSO PEREIRA DUTRA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA (ortopedista e 

traumatologista), cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, 

no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim 

Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

macossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010574-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERONCIO DA SILVA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010574-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GERONCIO DA SILVA RONDON RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 
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necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024173-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CHRISTIAN BASTOS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024173-09.2016.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON CHRISTIAN BASTOS CAMPOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova 

pericial postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 
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regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para que ocorra a 

perícia indireta. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008647-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINEYA DA SILVA POMPEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008647-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SUZINEYA DA SILVA POMPEU RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Intime-se a parte autora 

para proceder a regularização processual referente à assinatura do 

assistido no mandato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008458-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008458-87.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RENATA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para proceder a regularização 

processual referente à qualificação da representante na procuração, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 256158 Nr: 19810-45.2006.811.0041

 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): LUCIENIO ROSA E SILVA, LUCIENIO ROSA E 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

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

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2.188/MT, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 "(...) Verifica-se que na publicação do despacho de fl. 174 não constou o 

nome da advogada do executado (sistema Ap. Assim, proceda-se ao 

cadastramento correto do patrono do devedor, após, intime-se ele acerca 

do referido despacho. (...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861101 Nr: 2594-90.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: DURVALINA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTOR VIDOTTI, 

para devolução dos autos nº 2594-90.2014.811.0041, Protocolo 861101, 

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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1068380 Nr: 54687-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER CESAR DE EMILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, 

MGE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS 

- OAB:20126, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos.

Verifica-se que não houve a citação da requerida MGE Intermediação 

Imobiliária Ltda., conforme AR de fl. 54/v, assim intime-se a parte autora 

para informar o endereço da parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149891 Nr: 31655-25.2016.811.0041

 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: MARINALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Código n. 1149891

Visto.

Diante do não comparecimento da parte autora na perícia designada, 

intime-se a requerida para que se manifeste nos autos, o prazo de cinco 

dias. Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1043946 Nr: 43445-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELSON CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI, BST PRIME INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT, 

NATALIE BEZERRA DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Certifique-se o decurso do prazo de contestação da requerida Bst Prime 

Intermediação de Imóveis.

Indefiro o pedido de suspensão do feito de fl. 327/v, em razão do 

julgamento do REsp 1.551.951.

Intime-se a requerida para comprovar o recolhimento das custas da 

reconvenção de fls.95/100, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento da reconvenção.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 160025 Nr: 11611-05.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL PROD. ALIM. EXTRA LTDA - 

MERCADO CURIÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élen Boldrin - OAB:158928/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 279605 Nr: 5775-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO RONDON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCELINA DOS SANTOS, ZELIA EVARISTO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT, WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349098 Nr: 19415-82.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARMELITA DA SILVA YONEZAWA, 

LETICIA MARIA YONEZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FILOGÔNIO TODORO RIBEIRO, 

MARIELLA SANTOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355076 Nr: 25504-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS 

PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 115 de 473



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713247 Nr: 5872-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763054 Nr: 15613-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LEANDRO FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776190 Nr: 29485-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792031 Nr: 46122-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS, TITO 

MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844153 Nr: 48011-03.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR PEREIRA RODRIGUES, SUELY 

BASTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879094 Nr: 16216-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A SCHOFFEN INDUSTRIA E COMERCIO DE REFEIÇÕES 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BASTOS BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922057 Nr: 44595-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE SOARES GHISI, GENI MORARI DE ANDRADE, 

CID IMÓVEIS LTDA, LENISE SANTOS GHISI, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA, JEAN 

SOLDATELLI, JONES ANGELO SOLDATELLI, ANA MARINEZ GOMES 

SOLDATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946895 Nr: 58514-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DUARTE HG MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERREIRA PEDRO, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1050767 Nr: 46814-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128531 Nr: 22414-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA CRUZ SILVA, ENOQUE DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1232785 Nr: 15814-53.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR MENUZZO, RODRIGO 

CÉSAR MENUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115900 Nr: 16977-05.2016.811.0041

 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: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

OAB:OAB/MT 7.900

 Código 1115900Visto. terceiro, Sr. Moacir T. Silva, e que tais documentos 

são incapazes de demonstrar que a compra efetivamente ocorreu, ele 

também assevera que era cliente do embargado, deixando evidenciado a 

existência de relação jurídica entre as partes. Desse modo, cabia ao 

embargante (requerido) o ônus de comprovar a ausência da compra dos 

produtos discriminados nos boletos ou outra causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva do direito do credor, no forma do artigo 373, II, do CPC, o que 

não fez, sendo o caso de se rejeitar, parcialmente, os embargos 

monitórios.Posto isso e, com base no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENE PROCEDENTES os pedidos deduzidos nos Embargos 

Monitórios interpostos por Humberto Melo Bosaipo, nos autos da ação 

monitória que lhe move Verdão Materiais de Construção Ltda, convertendo 

a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como, o 

mandado inicial em mandado executivo, condenando o embargante ao 

pagamento de R$ 8.513,78 (oito mil, quinhentos e treze reais e setenta e 

oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data do 

vencimento dos títulos (fls. 26, 31 e 40).Considerando que cada litigante 

foi em parte vencedor e vencido, condeno-os ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento), cada um, das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, constituído na sentença, sopesados os critérios legais, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, intime-se o autor/embargado a apresentar o cálculo 

do débito, em dez (10) dias, prosseguindo-se na forma do artigo 702 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135260 Nr: 25213-43.2016.811.0041

 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: WST, JOSE DOMINGOS PINHEIRO TORRES

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107355 Nr: 13546-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DO NASCIMENTO

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

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103351 Nr: 11867-25.2016.811.0041

 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: CLAUDIO DE FREITAS RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 CÓDIGO 1103351

Vistos.

Intimem-se a parte requerida para se manifestar sobre a petição de fls. 

130/132, no prazo de 05 dias.

 Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169470 Nr: 39931-45.2016.811.0041

 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: CLAUDIANA DA SILVA MELO

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 
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OAB:8767, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1169470

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 136/138 ), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 250074 Nr: 17238-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARWIN NUNES MACIEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JORDELISMAR 

JOSÉ ALVES JUNIOR - OAB:23223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 956565 Nr: 3343-73.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC CUIABÁ INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, MÉTODO ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13.082-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347/SP, MILTON MARTINS MELLO - OAB:OAB/MT 

3.811

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113542 Nr: 16154-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129253 Nr: 22689-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136028 Nr: 25581-52.2016.811.0041

 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: RENATO PAULO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141761 Nr: 28200-52.2016.811.0041

 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: ANGELIN RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169460 Nr: 39925-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA LUCIA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170811 Nr: 40537-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO 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:5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145256 Nr: 29734-31.2016.811.0041
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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: MARIZE DA SILVA PENTEADO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código 1145256

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 98/99 ), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840890 Nr: 45215-39.2013.811.0041

 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: LAURO GOMES DE SOUZA ME, LAURO GOMES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rossi - OAB:282.542

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, apresentarem nos autos os 

documentos solicitados pelo(a) Sr(a). Perito(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391882 Nr: 27219-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA FILHO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 391882

Vistos.

Providencie-se a abertura de novo volume, consoante disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimem-se o autor para se manifestar sobre a petição de fls. 202/241, no 

prazo de 05 dias.

 Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 250994 Nr: 17783-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907859 Nr: 35477-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARNEIRO NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GEORGIA ALVES DE 

CARVALHO - OAB:14.515/MT, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA 

MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - 

OAB:6811-B/MT, MONALIZA MARTINS RACHIK - OAB:13726/MT, 

ROSANA LÓRIS AZEVEDO - OAB:15.344/O, YANOMANI CARDOSO 

ROSA - OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086925 Nr: 4688-40.2016.811.0041

 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: JANUARIO MANOEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406644 Nr: 37638-49.2009.811.0041

 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: ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768502 Nr: 21398-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BELOTO 

MAGALHÃES DE ANDRADE - OAB:11.387/MT, IGOR MARTINS 

MAGALHÃES DE MELO - OAB:13141-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT, MURILO ESPINOLA DE OLVEIRA LIMA - OAB:3.127A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 830089 Nr: 35819-38.2013.811.0041

 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: LILIANE AUXILIADORA APOITIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091666 Nr: 6881-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100100 Nr: 10620-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL ROSA DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119320 Nr: 18429-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124554 Nr: 20697-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133595 Nr: 24446-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAGA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170054 Nr: 40210-31.2016.811.0041

 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: LAYCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834 MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 12131 Nr: 6911-25.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEY CARLOS ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18136 Nr: 9760-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D & S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LUCI 

APARECIDA FIORIN DE MORAES, MARIA ANGELINA M RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 347331 Nr: 17500-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CÉSAR PALERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ YUZI KAWAKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:122.005, THIAGO ALVES DONEGÁ - OAB:12.034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10.744/MT, RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349531 Nr: 19878-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY O. GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377522 Nr: 13645-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11.866/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO FAVA DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:/MT 7622-E, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382529 Nr: 17928-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA ROSINDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. BRANDÃO FILHO/ REPRESENTAÇÕES 

LTDA, MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA VILELA 

SILVA - OAB:10.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 404219 Nr: 35971-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA DE LARA PINTO GOMES, MARISTELA 

LARA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 404223 Nr: 35973-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO FERREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COSTA E SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745436 Nr: 42579-71.2011.811.0041

 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: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, ELIANE NUNES 

GUEDES, MFNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951, 

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091634 Nr: 6860-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. S. CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA- 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA DINIZ ENDO - 

OAB:259.086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 65213 Nr: 6479-74.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SINAL VERDE LTDA., JOAQUIM 

CARVALHO MORAES, CARLOS APARECIDO ALFARO, ILIANE 

APARECIDA OLIVETE ALFARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:6525/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, ZAID 

ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418831 Nr: 5466-20.2010.811.0041

 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: DEVAIR LEITE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, EDIO MARQUES DO ROSARIO FILHO - 

OAB:14145

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062224 Nr: 51998-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

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

- OAB:16216

 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:13033

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, promover o andamento 

processual, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 22622 Nr: 4389-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Gomes Lima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 332354 Nr: 3152-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA BUENO

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

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 704873 Nr: 39552-17.2010.811.0041

 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: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BENEDITO DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916373 Nr: 41029-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054333 Nr: 48501-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 766715 Nr: 19486-45.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT

 INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à parte ré, 
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independente de nova intimação e sob pena de preclusão.Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos, oportunidade em que será avaliada a pertinência de eventual 

prova indicada ou proferido julgamento antecipado.Atentem-se os 

procuradores das partes para evitar o lançamento de cotas marginais nas 

peças processuais, como as anotações que constam às fls. 580 e 582, 

comportamento vedado pelo art. 202 do CPC e que pode gerar multa. 

Intimem-se.Cuiabá, 23 de Maio de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011576-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos com 

pedido de Tutela de Urgência ajuizada por José Baldoíno em desfavor de 

Energisa S.A, aduzindo que a ré empilhou próximo à sua residência alguns 

postes de energia e que, em 12/10/2015, estava reunido com alguns 

amigos no local, quando um deles começou a rolar e atingiu o braço 

esquerdo do autor. Narra que o acidente lhe causou dano estético, 

invalidez permanente para o trabalho, etc., comprometendo a garantia de 

sua subsistência e de sua família, assim, requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a ré a efetuar o pagamento de um salário 

mensal, 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] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pelo autor, não se pode verificar, 

num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, conforme 

afirmado na inicial, o acidente ocorreu em 2015, entretanto, a demanda foi 

ajuizada apenas agora. Ademais, se trata de matéria que demanda dilação 

probatória acerca da dinâmica do acidente, que só será possível na fase 

oportuna, para assegurar que realmente houve falha na prestação do 

serviço pela requerida. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 09/07/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central da 

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

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). 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, 02 de maio 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: 1014320-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA OAB - SP235398 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Raízen Combustíveis S.A ingressou com a presente buscando 

Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente em desfavor de 

Associação Brasileira dos Caminhoneiros (ABCAM) e Movimentos Não 

Identificados, afirmando que é a segunda distribuidora de combustíveis do 

país e para abastecimento nesta Capital, movimenta 1.100m3 de 

combustível diariamente, entretanto, devido aos protestos dos 

caminhoneiros, os veículos da autora que trafegam pelo Estado estão 

sendo impedidos de chegar ou sair das dependências do seu terminal, 

especialmente na Rua N, n. 130, CEP 78098-400, bairro Distrito Industrial, 

nesta Capital. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja 

determinada a imediata desobstrução das vias de acesso, ruas e 

mediações dos estabelecimentos da RAÍZEN (especialmente na Rua N, n.º 

130, CEP 78098-400, Distrito Industrial, Cuiabá–MT), com utilização de 

reforço policial, se necessário, e que os réus se abstenham de impedir, 

obstruir ou dificultar a passagem dos caminhões da autora, sob pena de 

multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais). 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 
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às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

convém registrar que o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de 

Decreto n. 1.496, de 26/05/2018, criou o Comitê de Gestão de Crise no 

Gabinete do Governo, para adotar todas as medidas necessárias à 

manutenção dos serviços públicos essenciais, como na hipótese de 

combustível, ou seja, o pedido de tutela de urgência da autora perdeu o 

seu objeto. Ademais, o interesse de agir da autora renasceria em eventual 

inércia/negativa do poder executivo no cumprimento de tal medida, o que 

no momento não resta demonstrado, pois é notório que os abastecimentos 

e demais segmentos já estão retornando à normalidade. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300 e 303, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Por 

outro lado, para resguardo dos serviços essenciais, oficie-se ao Comitê 

de Gestão de Crise no Gabinete do Governo, cientificando-o acerca dos 

fatos aqui narrados, para as providências e medidas que entender 

necessárias. Nos termos do artigo 303, § 6º, do NCPC, a autora tem o 

prazo de 05 dias para aditar a sua inicial, sob pena de indeferimento e 

extinção do pro-cesso sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, 

volte-me concluso para a análise da emenda à inicial ou extinção do 

processo. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003741-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE SILVA AGUELHO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003741-32.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SILVESTRE SILVA AGUELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SILVESTRE SILVA AGUELHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 25/08/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como a falta do interesse de agir pela necessidade de 

pedido administrativo prévio. No mérito alega a ausência de nexo causal, 

em razão da inexistência de prova do dano decorrente de acidente 

causado por veículo automotor, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização em 

observância à Lei 11.945/2009, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 25/08/2015. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/08/2015. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que SILVESTRE SILVA AGUELHO 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “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, 
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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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatro centos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional dos 

membros/segmentos afetados, no valor de R R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral 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, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018262-79.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

MARIA BORGES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANA MARIA BORGES DE ALMEIDA, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, responsabilidade 

pela prova pericial, os valores da indenização em observância à Lei 

11.945/2009, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 28/03/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do pedido administrativo, bem 

como pela sua não comprovação e recusa, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 
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839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 28/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANA MARIA BORGES DE ALMEIDA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média intensidade 

avaliada em 50%; da estrutura crânio facial de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece 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.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “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.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%; e 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: a) 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o 

autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral 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, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000041-48.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SUELY CANDIDA DA FONSECA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. SUELY CANDIDA DA 

FONSECA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 08/02/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual 

devido à pendência documental do pedido administrativo. No mérito alega a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos beneficiários do 

seguro DPVAT, falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente 

automobilístico noticiado, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização em 

observância à Lei 11.945/2009, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 126 de 473



obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

08/02/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

processual devido à pendência documental do pedido administrativo, esta 

não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 08/02/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SUELY CANDIDA DA FONSECA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de residual intensidade 

avaliada em 10%; do joelho direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

10% de 25%; e 25% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 25%. Desse modo: a) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). b) 25% de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e 

um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral 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, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022640-78.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022640-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANA ALVINA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADRIANA ALVINA DA SILVA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/09/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

sofrida, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo e falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização em observância à Lei nº 11.945/2009, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

sofrida, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

11/09/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ADRIANA ALVINA DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 
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0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral 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, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032276-68.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCA DE ASSIS BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA, menor 

representada por sua genitora FRANCISCA DE ASSIS BORGES, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 29/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação da entrega 

de documentação, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 

11.945/2009, imprescindibilidade da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório, a forma de pagamento, os valores da indenização 

em observância à Lei nº 11.945/2009, incidência da correção monetária, 

inaplicabilidade do CDC, manifesta quanto ao laudo pericial, bem como 

quanto aos juros, e honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 29/08/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como ausência de comprovação da entrega de documentação, não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece 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.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 129 de 473



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.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou 

seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral 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, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000864-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000864-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 22/07/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente sofrida, e ao pagamento do reembolso das despesas 

médico-hospitalares no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, improcedência do pleito autoral ante a ausência do autor 

no mutirão, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta do interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No mérito alega 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório, manifesta acerca das despesas médicas, bem 

como quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o laudo 

pericial e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré 

ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor indenizável 

proporcional à lesão permanente sofrida, e ao pagamento do reembolso 

das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 510,00 (quinhentos e 

dez reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 22/07/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de improcedência do 

pleito autoral ante a ausência do autor na audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que ocorreria a perícia médica, esta não 

prospera, tendo em vista que a parte autora justificou sua ausência e 

posteriormente fora realizada perícia médica conforme se infere ID 

12084183, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda, não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 130 de 473



RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se 

que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

22/07/2016. No que tange a alegação de imprescritibilidade de produção 

de prova pericial, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer foram de franquia de 

responsabilidade do segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu 

que ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito de intensa repercussão avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece 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; 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta 

e cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal referente 

à compra de bota ortopédica e cadeira de banho (ID 4607729 – Pág. 1 a 

5), totalizando a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Assim, 

estando demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência 

dos danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 510,00 (quinhentos 

e dez reais), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral 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, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013924-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ISAMEO MARTINS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ISAMEO MARTINS DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 25/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como falta do interesse de agir 

pela necessidade de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de requisito autorizador do recebimento da indenização devido à 

inadimplência do autor quanto ao pagamento do seguro, ausência de nexo 

causal entre a invalidez e o acidente automobilístico noticiado, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, forma de pagamento, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo 

vigente no País, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 25/11/2016. Preliminarmente, Quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda, 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 25/11/2016. Quanto ao argumento de que o autor 

não faz jus ao recebimento do benefício devido à ausência de 

comprovação do pagamento do seguro, vez que estava inadimplente à 

época do sinistro, não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: E M E 

N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ 

PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

SÚMULA 257 DO STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR - O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A 

CONCESSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja 

concedido o valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do 

acidente) inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 

257, do STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se 

eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio 

do seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016) 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ISAMEO MARTINS DE 

SOUZA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece 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; 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “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 
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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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatro centos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral 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, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004915-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIO STEMPKOWSKI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARIO STEMPKOWSKI, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 17/11/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor mensurado pela perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como a falta do interesse de agir pela pendência de 

finalização do pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização em observância à Lei 11.945/2009, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor mensurado pela perícia médica em razão de acidente 

de trânsito em que afirma ter sido vítima em 17/11/2016. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela pendência de finalização do pedido administrativo, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/11/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARIO STEMPKOWSKI 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

neurológica de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 
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Lei n. 6.194/74, estabelece 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional dos 

membros/segmentos afetados, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral 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, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024938-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIMAR MARTINS DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSIMAR MARTINS DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

11/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento no valor 

remanescente de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como a falta de interesse de agir 

em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito 

argumenta pela improcedência do pedido da inicial devido a regularidade 

do valor pago à parte autora a título de indenização, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, valor pago administrativamente, pagamento 

proporcional, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte ré 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

relativo ao seguro obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 11/11/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. 

Inclusão da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro 

escolher qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro 

obrigatório para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de 

cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes 

distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de 

inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 134 de 473



Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa, esta alegação não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “E M E N T 

A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA 

- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA 

DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - 

COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a 

necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de 

interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro 

obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na 

reclamação da diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez 

permanente ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a 

vítima receber indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos 

da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. O termo inicial para a correção monetária nos casos de 

indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do 

evento danoso.” (TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 

0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de 

Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 11/11/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSIMAR MARTINS DA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta ID 9420980, logo a parte faz jus ao valor remanescente de 

R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ R$ 3.037,50 (três mil trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral 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, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021569-41.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AURELINA AMARAL DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. AURELINA AMARAL DA CRUZ, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
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igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega de documentação, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega recebimento de 

indenização em razão de invalidez em sinistro distinto ao noticiado nos 

autos, ausência de comprovação do pagamento do seguro devido à placa 

do veículo não ter sido identificada, ausência de nexo causal, 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, existência de regra 

específica sobre a matéria, discorre sobre os valores da indenização e 

pagamento proporcional a lesão, bem como quanto à correção monetária, 

aos juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 09/05/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda, não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, 

bem como falta de comprovação da entrega da documentação, estas não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, 

este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 09/05/2017. 

Quanto ao argumento de que a autora não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à ausência de comprovação do pagamento do seguro, 

vez que não há nos autos a identificação da placa do veículo, não 

prospera, pois é entendimento pacífico que independentemente da 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora 

tem o dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: E M E N T A - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - 

INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SÚMULA 257 DO 

STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - 

O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja concedido o 

valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do acidente) 

inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 257, do 

STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se eximir de 

pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do 

seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016) 

No que tange a alegação de imprescritibilidade de produção de prova 

pericial, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu que AURELINA 

AMARAL DA CRUZ apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece 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; 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “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 
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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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral 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, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

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

Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022541-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NOVAIS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela promovida por Ana Novais de Faria em desfavor de 

Cooperativa de Serviços Unimed Cuiabá, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 11763769). Assim, 

considerando a concordância da parte ré com o pedido, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007914-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINERS JADER DA SILVA LINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE ARAUJO CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais Decorrentes de 

Injuria Racial promovida por Reiners Jader da Silva Lino em desfavor de 

Lucas de Araujo Campos, onde houve pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora (Id. 1176376). Assim, considerando a 

concordância da parte ré com o pedido, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas processuais por ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita. Sem honorários advocatícios considerando que não houve 

citação da parte ré. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038309-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANDIA PATRICIA SERRAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1038309-74.2017.8.11.0041 Visto. Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Erislandia Petricia Serrão de 

Souza, qualificada nos autos, requer a retificação do seu nome junto ao 

Cartório de Registro Civil de Rio Branco -AC, em razão de constar o seu 

nome como Erisladia Petricia Serrão de Souza, quando o correto é 

Erislandia Patricia Serrão de Souza. Com a inicial vieram os documentos 

que a parte entendeu serem necessários. O Ministério Público, às fls. 

15/17, opina pelo deferimento do pedido inicial. É o relatório. Decido. O 

artigo 57 da Lei de Registros Públicos prescreve sobre a imutabilidade do 

nome, somente admitindo exceção à regra quando houver plausível 

justificativa que ampare a pretensa mudança, como erro de grafia, 

manifesta exposição vexatória ou outro motivo relevante. O artigo 109 da 

citada lei estabelece que aquele que pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. Não 

obstante a regra ser a inalterabilidade do Registro Civil, consagrada pelo 

princípio da imutabilidade prevista na Lei n. 6.015/73, há situações que 

permitem a alteração do prenome. Verifica-se do Registro Civil (Id. 

11220857) que o nome da requerida foi grafado como Erisladia Petricia 

Serrão de Souza, quando o correto seria Erislandia Patricia Serrão de 

Souza, assistindo razão à autora quanto ela pugna pela retificação. É de 

se observar, que não advindo da retificação nenhum prejuízo a terceiros, 

não há motivo para a manutenção do registro equivocado, devendo, 

portanto, ser retificado o registro público que, por erro de grafia, não 

registrou o nome que efetivamente seria o pretendido pela requerente. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

ALTERAÇÃO DE PRENOME. ERRO NA GRAFIA DO NOME. Nos termos do 

art. 109 da Lei de Registros Públicos, comprovada a ocorrência de erro na 

lavratura do registro civil de nascimento, cabível sua retificação. Ademais, 

sendo a parte conhecida pelo nome "equivocado" e não advindo da 

retificação nenhum prejuízo a terceiros, não há motivo para a manutenção 

do registro equivocado. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70047230453, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Munira Hanna, Julgado em 20/03/2013) (TJ-RS , Relator: Munira Hanna, 

Data de Julgamento: 20/03/2013, Sétima Câmara Cível) Posto isso, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o Pedido 
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de Retificação de Registro Civil para determinar que o Oficial do 1º Ofício 

de Registro Civil de Rio Branco-AC, retifique o assento de nascimento da 

requerente feito sob o n. 000760 01 55 1985 1 00031 190 0022814 36, 

para que seja grafado corretamente o nome como Erislandia Patricia 

Serrão de Souza, permanecendo inalterado os demais dados. Sem custas 

processuais por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as devidas baixas e anotações. Cuiabá, 24 de maio 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004728-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA MARCULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n.1004728.34.2018.8.11.0041 Visto. Yolanda Marculino Ramos 

Mello, qualificada nos autos, requer o registro tardio de óbito de seu 

genitor Sr. Antônio Marcolino Filho, falecido no Hospital Nossa de Fátima 

em 12 de outubro de 2017, por não conseguir realizar o registro no prazo 

legal, já eu residia há mais de 500 Km de onde seu pai faleceu. Com a 

inicial vieram documentos que a parte entendeu serem necessários. A 

manifestação do Ministério Público veio aos autos (Id. 12329436). É o 

relatório. Decido. Trata-se de matéria de menor complexidade pelo que 

procedo ao julgamento. A requerente requer o registro tardio de óbito de 

seu genitor Antônio Marcolino Filho. A questão envolvida é de ordem 

pública e merece atenção redobrada do juízo na produção de documento 

público tão importante quanto à certidão de óbito, até porque se trata-se 

de direito fundamental à dignidade. Consta da declaração de óbito (Id. 

11957657) que o Sr. Antônio Marcolino faleceu em 12.10.2017, às 2 

horas, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em razão de pneumonia. 

Também consta do documento assinado pela Sra. Maria Francisca Santos 

Pereira Barbosa, responsável pelo SIM/SINASC/Mineiros-GO, que devida a 

via amarela da Declaração de óbito n. 25538214-6 estar com letra ilegível e 

já ter passado 90 dias, foi entregue uma cópia da declaração de óbito do 

Sr. Antonio Marcolino Filho à requerente, o que vem ratificar o afirmado na 

exordial do decurso do prazo para o registro do óbito. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o Pedido de Registro Tardio de Óbito requerido por Yolanda 

Marculino Ramos Mello, para determinar seja expedido mandado para o 

Cartório de Registro Civil de Mineiros-GO, para ser lavrado registro de 

óbito do Sr. Antônio Marcolino Filho, falecido em Mineiros-GO, em 

12.10.2017, às 2 horas, conforme declaração de óbito (Id. 11957657) que 

deve fazer parte integrante do mandado a ser expedido. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034974-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISAO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GALVAO DE SOUZA CAMPOS OAB - SP56248 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARMATH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Constata-se dos autos que foi determinado o recolhimento das 

custas e taxas judiciais de distribuição, pelo autor, contudo, mesmo 

regularmente intimado, ele deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado (Id. 13241182). O artigo 290, do NCPC 

determina: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação para recolher as custas e 

taxas judiciais, a parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

é de se decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por 

ausência de pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006964-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE DA CRUZ PONHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1006964-90.2017.8.11.0041 Visto. Mirele da Cruz Ponhe 

qualificada nos autos, ajuizou Ação Ordinária em desfavor de Claro S/A, 

igualmente qualificada, alegando que teve o seu nome incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito – CDL –Serasa, indevidamente, em razão de 

suposto débito de R$ 208,90, referente ao contrato n. 0000000476306183, 

apesar de não manter nenhuma relação jurídica com a ré, pelo que requer 

seja declarada a inexistência de relação jurídica, condenando a ré ao 

pagamento de indenização de R$ 17.791,10, a título de danos morais, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a inversão do 

ônus da prova ( Id. 5566310). A contestação e documentos foram 

apresentados, tendo a parte ré aduzido, preliminarmente, falta de 

interesse de agir e prescrição. No mérito, afirma inexistir relação 

contratual entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos e, 

em pedido alternativo seja a indenização fixada com atenção aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte autora, apesar de 

intimada, deixou transcorrer o prazo sem impugnar a contestação. As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

11002827), decorrendo o prazo sem manifestação, conforme certificado 

(Id. 12354651). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. A requerida aduz, preliminarmente, falta 

de interesse de agir, pela perda de objeto, em razão a satisfação integral 

da pretensão. Ocorre que o acesso à justiça é uma garantia constitucional 

prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, 

não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações 

quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida de que não 

foi apresentado alvará judicial para o pagamento. Ademais, ao Estado é 

concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu 

amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, 

vai de encontro à respeitosa Carta Magna e, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. Com relação à 

alegação de prescrição, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 
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deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Verifica-se dos autos que a inscrição do nome 

da autora no cadastro de inadimplentes aconteceu 20.2.2013 e esta ação 

foi proposta 10.3.2017, por isso, não há que se falar em prescrição, pelo 

que rechaço a referida prejudicial de mérito. Trata-se de relação 

consumerista, por equiparação, decorrendo daí a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabe à ré 

demonstrar que os serviços foram utilizados pela autora, a fim de resolver 

a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, conforme dispõe o artigo 

14, § 3°, incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” Cabia à parte ré trazer para aos autos cópia de suposto 

contrato firmado com a autora para que se pudesse averiguar a existência 

de negócio jurídico entre as partes e de ter ela solicitado os serviços 

supostamente prestados pela ré, o que não fez, não havendo prova, 

portanto, que a inscrição do nome da autora na Serasa tenha se originado 

de débito referente a contrato por ela firmado com a requerida, restando 

evidenciada a falha na prestação dos serviços. Não havendo provas de 

que a autora tenha contraído dívida com a requerida e, em se tratando de 

pedido de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. O dano 

moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, 

por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a situação vivenciada 

pela autora, a toda evidência, ultrapassa os meros transtornos ou 

dissabores diários, eis que o cidadão descobre que seu nome foi inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito sem nunca ter firmado qualquer 

contrato com a requerida. Em casos como este a jurisprudência tem 

adotado o seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- ART. 14 E 29 DO CDC - DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS. - A teor dos art. 14 e 29, 

do CPC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. - Compete ao julgador estipular equitativamente o 

quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, 

analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação dos 

honorários advocatícios deve ser conforme apreciação equitativa dos 

preceitos estabelecidos para a valoração da atuação dos patronos 

(alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC).(TJ-MG - AC: 

10433130119087001 MG , Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/02/2015) Nesse passo, verifica-se como razoável a 

fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao 

dano moral sofrido pela parte autora. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por Mirele da Cruz Ponhe em 

desfavor de Claro S/A, para declarar a inexistência do débito referente ao 

contrato n. 0000000476306183, no valor de R$ 208,90 e, por 

consequência declarar a inexistência da relação jurídica que deu ensejo 

ao referido débito. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais 

causados ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) 

(Súmula 362 – STJ), mais juros legais 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 e despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 e maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035959-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GALVAO SEVERI OAB - SP0207754A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6692 Nr: 814-29.1988.811.0041

 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: JOAO JOSE DE MAGALHAES, ARLETE APARECIDA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYULRIMAN PINTO DE ANDRADE 

- OAB:4.966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA SANTOS, para devolução 

dos autos nº 814-29.1988.811.0041, Protocolo 6692, 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.: 993504 Nr: 20168-92.2015.811.0041

 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: CLAUDIANA FRANCELINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

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

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 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, 29 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963353 Nr: 6190-48.2015.811.0041
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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: ALEXANDRE ROGERIO AMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA, JANE CORRÊA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/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, 29 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142325 Nr: 28443-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 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, 29 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973064 Nr: 10712-21.2015.811.0041

 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: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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, 29 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Tecnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1074759 Nr: 57410-85.2015.811.0041

 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: MARCELO GERMANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NOTHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINY MAIBUK ESTEFANES 

BATTISTELLI - OAB:OAB/PR 74.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do advogado da parte requerente para providenciar a distribuição e 

cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é processo com 

justiça gratuita.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088205 Nr: 5307-67.2016.811.0041

 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: SARGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 

TRANSITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITE BRASIL NOTICIA, CENTRO OESTE 

POPULAR ONLINE, MAX FEITOSA MILAS, MAX FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Vanessa de Oliveira 

Novais - OAB/MT 6.801 - OAB:, Drª. Jaqueline de Oliveira Novais - 

OAB/MT 7.287 - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996366 Nr: 21799-71.2015.811.0041

 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: LAURA TEIXEIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT 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: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, Dr. Reinaldo Américo Ortigara - OAB/MT 9.552 - OAB:

 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

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004527-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR)

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR)

VILMA DA GRACA FAVARIN (AUTOR)

LUIZ MARIANO FERREIRA (AUTOR)

ANTONIO PAULO DE ARAUJO (AUTOR)

AGRICERIO CAMILO (AUTOR)

CARMEM LUCIA IDALINA DE LIMA CAMILO (AUTOR)

GUILHERMINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (AUTOR)

CLEIDE ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (AUTOR)

ROMARIO SOUSA LIMA (AUTOR)

LUCINEIDE MATHEUS (AUTOR)

DIVINO SEBASTIAO DE ARAUJO (AUTOR)

LUZIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

ARTEMIA JUNQUEIRA SOWA (AUTOR)

ERIKA CASSIA DE ALMEIDA SOARES KURPEL DARON (AUTOR)

JOSE ERISMAR DE ARAUJO SOUZA (AUTOR)

MARIA GENI PEREIRA BILIO (AUTOR)

VALDECIR DA SILVA (AUTOR)

AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)
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CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004527-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por 

José Erismar de Araújo Souza e Outros em desfavor de Sul América 

Companhia Nacional de Seguros e Outros. Mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Outrossim, compulsando os autos, 

observa-se manifestações dos requeridos, informando a incompetência 

do juízo para o processamento e julgamento da demanda, diante da 

Instrução Normativa n.º 3/2006, da Advocacia-Geral da União prevê o 

interesse na União nas demandas como a dos autos Dispõe o art. 109, I, 

da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar 

e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É 

pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Dessa 

forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações 

de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício 

nº 047/2018 Cuiabá, 23 de maio de 2018. A Sua Excelência o Senhor 

Desembargador Sebastião Barbosa Farias DD. Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1005190-17/2018 – Capital Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações Senhor 

Desembargador Relator, Reportando-me a solicitação de Vossa 

Excelência, informo que se trata de Ação Ordinária de Responsabilidade 

Obrigacional ajuizada por José Erismar de Araújo Souza e Outros em 

desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros e Outros. 

Cumpre-me informar que em sede de juízo de retratação a decisão 

atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. Outrossim, acolhendo 

pedido formulado pelo requerido, os autos foram remetidos para 

processamento perante a Justiça Federal. Igualmente esclareço que foi 

cumprido o art. 1018, caput e § 2º do Código de Processo Civil. Era o que 

me cumpria informar. Renovo nesta data, protestos de consideração e 

apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010139-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FELIPE ARRUDA MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010139-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ANDRE FELIPE 

ARRUDA MOURA Vistos... Compulsando os autos, verifico que a planilha 

de débitos (ID 12752107) faz referência somente as parcelas pagas e 

vencidas, não incluindo as vincendas, ao menos é o que se entende já 

que a última parcela dar-se-á em 03.2019. Tem-se, ainda, que o endereço 

do contrato é Rua Cel Ponce 191, da primeira notificação Rua Pedro 

Gonçalves com a informação mudou-se e outra entregue na Rua Osório 

Duque Estrada, recebida por terceiro, sem demonstração de que seja o 

atual endereço do devedor. Desta feita, intimo a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos, cópia atualizada 

da planilha de débitos, na qual constem as parcelas vencidas e vincendas 

e, em sendo o caso, atualizando o valor da causa e efetuando o 

recolhimento da diferença, sob pena de extinção, assim, como demonstre 

que não foi possível a entrega da notificação no endereço do contrato e 

como chegou ao atual, onde esta foi entregue. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005051-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005051-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLAUDIO JOSE 

MARTINS Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição ID. 9388719, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030639-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 1030639-82.2017.8.11.0041 – 

AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM Aos 23 de maio de 2018, às 

14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a advogada da instituição financeira, bem como 

o réu acompanhado de advogado. Aberta à audiência informam as partes 

a impossibilidade de acordo no presente momento, tendo vista que o téu 

propôs pagar o debito em R$ 70.000,00 divido em 12 parcelas, sem juros, 

enquanto a instituição financeira propõe uma entrada de R$ 5.300,00, mais 

35 parcelas de R$ 4.700,00, ou pagamento a vista de R$ 69.000,00. Diante 

destes fatos protestaram pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias 

corridos, em não se concluindo a proposta ao termino deste passa a 

transcorrer o prazo de 15 dias para contestação, independentemente de 

intimação. Com essa nos autos intime-se a instituição financeira para 

impugnar. Informa o advogado do réu o telefone para fins de contato: (65) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 141 de 473



99971-2391. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Vanilda Culca Correia Advogada da Instituição Financeira Pablo 

Jose Melatti Sergio Bruno Mendes Curvo Gugelmin Advogado do Réu Réu

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011916-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011916-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME, MARCIO 

GONCALO METELO DE ALMEIDA, ABERALDO DUARTE JUNIOR, MARCIA 

APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE Vistos... Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000709-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR VARGAS (REQUERENTE)

AMAURI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000709-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NESTOR VARGAS, 

AMAURI VARGAS REQUERIDO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. 

Vistos. Vislumbrando os autos constato a diligência do Senhor Oficial de 

Justiça Id: 11431279, onde o mesmo informa que procedeu com a 

restituição dos seguintes bens: 01 (uma) Colheitadeira Agrícola – CR 

-905B, Série CR906B02085, marca New Holland, Chassi 

JHFY90609DJ403609. 01 (uma) Plataforma De Grãos 30PES Flexivel, 

PCR-9060-STD, Modelo 30FC66, série TB76C400503, marca New Holland, 

Chassi HCCZ7245TDCP138974 01 (uma) Grade Aradora Intermed, 

Controle Remoto – GAICR32X28, série 0412/39081 01 (um) Trator 

Agrícola, cor azul, NHT7245, série TB76400503, marca New Holland, 

chassi HCCZ7245TDCP138974 01 Plaina Niveladora Agrícola Multilaminas, 

série 8422145 Os quais foram entregues ao Sr. Amauri Vargas, autor 

desta demanda, desta feita devolva-se a missiva ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025182-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025182-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSANIO OLIVEIRA DA 

SILVA Vistos. Manifesta-se o autor no ID: 12229523 a validade protesto 

via edital ID: 9450744 como documento hábil a constituir a mora do 

devedor, tenho, no entanto, que não houve esgotamento dos atos para 

regular notificação, nada impedindo o protesto com AR, no entanto, 

conforme jurisprudência do TJMT, este (protesto via edital), só é permitido 

se frustrada a notificação, no entanto, esta não ocorreu por erro do autor, 

que não declinou o local correto de sua moradia, portanto, indefiro-o, já 

que, fora encaminhada ao endereço R ONZE 13 APTO 05, CPA III e 

devolvido com a informação “ENDEREÇO INSUFICIÊNTE”. Não obstante a tal 

informação é possível de verificar no documento de ID: 9450618, que o 

endereço completo do devedor seria a RUA 11, Q-19, APTO.05, SETOR 

5B, CPAIII, como firmado no despacho anterior, desta feita não esgotou 

todos os meios para a localização e notificação pessoal do devedor. 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) No mais, faculto a parte requerente o prazo de 15 dias para 

emendar a petição inicial, trazendo aos autos a comprovação da 

constituição em mora da parte devedora no endereço indicado no 

documento ID.9450618. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

concluso para extinção por manifesto desinteresse. Cumpra-se. CUIABÁ, 

11 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029442-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE JONAS BETIM CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029442-92.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FELIPE 

JONAS BETIM CORREA DA COSTA Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que pretende, o Banco requerente, o recebimento de R$ 

13.303,24, planilhas de débito acostadas ao ID 9988834, no entanto fixou 

o valor da causa em R$ 3.693,88, atuando em evidente atentado a 

dignidade da justiça, posto ser de conhecimento comezinho, que em ações 

dessa natureza a pretensão patrimonial são as parcelas vencidas e 

vincendas, sendo o caso de aplicação da regra do artigo 77 do CPC. 

Desta feita, intimo o autor para em 15 dias, emendar a inicial, corrigindo o 

valor da causa e recolhendo as custas e despesas remanescentes, tudo 

sob pena de extinção, INDEFERINDO desde já dilação do prazo para seu 
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cumprimento, tendo em vista o comportamento inadequado supra 

mencionado. Transcorrido, certificando, concluso para extinção. CUIABÁ, 

11 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023083-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN OLIVEIRA ESPINDOLA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023083-29.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.183,30; Tipo: 

Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: DEPRECANTE: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS Parte Ré: DEPRECADO: JONATAN OLIVEIRA 

ESPINDOLA Vistos. Tem este a finalidade de citar a intimar o requerido 

para audiência no dia 04.06.2018 às 15:00 hs. Assim, cumpra-se com 

urgência. Empós, devolva-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de abril de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009752-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DIAS PEDROSO (RÉU)

GELSO' S RESTAURANTE HOTELARIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

BENEDITA PEREIRA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009752-43.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: GELSO' S RESTAURANTE HOTELARIA E COMERCIO LTDA - ME, 

GELSON DIAS PEDROSO, BENEDITA PEREIRA SOARES Vistos. Intimo a 

parte autora para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009959-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LAITANO NOGUEIRA (RÉU)

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (RÉU)

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009959-42.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

EIRELI - ME, JOAO AMERICO ALVES MARTINS, RONALDO LAITANO 

NOGUEIRA Vistos. Intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 

701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010107-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (RÉU)

MARLUS MACEDO SENDESKI (RÉU)
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METODIO SENDESKI JUNIOR (RÉU)

METODIO SENDESKI (RÉU)

ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA - ME (RÉU)

EVA MARIA ALVES SENDESKI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010107-53.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ANODIZADORA E COMERCIO D'ALUMINIO LTDA - ME, EVA MARIA 

ALVES SENDESKI, METODIO SENDESKI, MARLUS MACEDO SENDESKI, 

METODIO SENDESKI JUNIOR, EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI Vistos. 

Intimo a parte autora para, em 15 dias promover a correta juntada do 

contrato ja que se encontra minimizado e 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). CUMPRIDO, proceda-se 

conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas processuais. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011197-96.2018.8.11.0041

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:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (RÉU)

JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011197-96.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, THOBIAS MONTEIRO 

MAIA Vistos. Intimo o autor para juntar no prazo de 15 dias o contrato de 

forma correta já que se apresenta minimizado. CUMPRIDO, proceda-se 

conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligência de Id. 13086762. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011702-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RIBEIRO DIAS (RÉU)

MIGUEL DIAS DOS SANTOS (RÉU)

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011702-87.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, MIGUEL 

DIAS DOS SANTOS, SEBASTIANA RIBEIRO DIAS Vistos. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do CPC, citem-se os requeridos, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto 

pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas 

processuais. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011801-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

THEREZINHA URBANA DE MAGALHAES (RÉU)

JOSE HORACIO SEIXAS MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011801-57.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: J. S. M CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE HORACIO SEIXAS 

MAGALHAES, THEREZINHA URBANA DE MAGALHAES Vistos. Conforme 

o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, 

o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Id. 13199622. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011917-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

M. DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011917-63.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: M. DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME, FRANKLIN DELBEM 

ALMEIDA, THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA Vistos. 

Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Id. 13177291. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019034-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019034-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRISA DO 

CARMO DE OLIVEIRA Vistos... Não obstante o entendimento desse juízo 

no sentido de que em caso de não localização da parte devedora em face 

de esta estar ausente no endereço indicado no contrato e procedido o 

protesto via edital, considerar-se-ia a parte regularmente notificada, 

verifica-se que a jurisprudência pátria tem-se firmado no sentido de que 

em casos como este não houve o esgotamento dos meios para esse 

desiderato. Nesse sentido: TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA 

NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO 

DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital não deve ser considerado 

válido, uma vez que a localização da devedora era conhecida, somente 

não se tendo realizado sua notificação pessoal por ela se encontrar 

ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos comprovação de 

que o credor esgotou todos os meios para notificar a devedora no 

endereço fornecido no momento da contratação, não se presta a constituir 

em mora o protesto e posterior intimação realizada por edital. 3- Não 

comprovada a mora, pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, deve ser extinto 

o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 54945/2017 - 

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta feita, concedo o 

prazo de 15 dias para que a parte autora acoste aos autos o A.R. 

devidamente recebido na residência da parte adversa e/ou protesto com 

A.R., sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002516-40.2018.8.11.0041
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BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002516-40.2018.8.11.0041. AUTOR: CLEOZIMARA DIAS DA 

SILVA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc... Objetiva a requerente, em 

antecipação de tutela pela autorização do depósito judicial da quantia 

correspondente ao valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 5.523,46, bem 

como pela expedição de ofício à requerida para que esta suspenda a 

inscrição do nome da requerente relativo a esta divida de seus cadastros, 

contudo, apresentou cálculo atualizado da dívida por meio do INPC. Assim, 

determinou-se a emenda à inicial para que a requerente apresentasse a 

atualização do débito de acordo com os encargos contratuais constantes 

nas faturas apresentadas, porém, na petição de Id. 12532611 a autora 

novamente apresentou cálculo atualizado pelo INPC. Desta feita, ante a 

ausência de apresentação do cálculo atualizado de acordo com os 

encargos contratuais, não constato a verossimilhança de suas alegações, 

de modo que INDEFIRO o pedido formulado liminarmente de retirada do 

nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito em relação a dívida em 

tela. De outro lado, autorizo a consignação do montante apresentado pela 

autora, salientando que o depósito deverá ser efetuado no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nada impedindo que 

após as arguições da Instituição Financeira venha-se conceder a 

suspensão da negativação. CUMPRIDO, CITE-SE o requerido, via correio 

com aviso de recebimento, para levantar o valor depositado ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias, opondo as circunstâncias previstas no artigo 

544 do Código de Processo Civil, salientando que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

autora. CASO contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037001-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1037001-03.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL Aos 23 de maio de 2018, às 14h30, 

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 parte autora, o advogado da instituição financeira acompanhado 

de preposto e acadêmicos de direito. Aberta à audiência constato que a 

requerente não está acompanhada do seu advogado, impossibilitando a 

tentativa de acordo, principalmente pela informação do requerido por meio 

de seu advogado de que não tem proposta para o caso em tela. Sai à 

administradora devidamente intimada do prazo legal para apresentar 

contestação. Com essa nos autos dê-se vista ao douto defensor. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Flavia Linhares 

da Silva Parte Autora Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida Ednaldo 

Ferreira da Silva Advogado da Administradora Preposto da Administradora 

Jean Lucas Rodrigues Reis Micael Vital Vasco Acadêmico de Direito 

Acadêmico de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036702-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1036702-26.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 23 

de maio de 2018, às 15h00, 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. Aberta à audiência 

constato a ausência da Instituição Financeira, fato que não deveria 

ocorrer, posto que o andamento processual se dá por meio de 

requerimento do advogado, com deferimento ou indeferimento do juiz, 

tornando-se inequívoco que tal comportamento merece a aplicação do art. 

334 §8º do CPC, caso haja reiteração. Apesar do Juiz não ser parte, tenho 

que o interesse no prosseguimento deveria ser do causídico, que neste 

ato deveria requerer pesquisa via INFOJUD, no entanto, visando o regular 

andamento do processo, sem procrastinação, que resulta de atos como o 

praticado nesta audiência, procedo a referida pesquisa sendo constatado 

o endereço “R. NEIF FIGURI Nº 197, JARDIM CALIFORNIA.”. Assim intimo a 

instituição financeira para depositar diligência, visando à citação no 

endereço declinado na inicial, que conforme o Sr. Meirinho está sempre 

fechada, bem como no endereço ora localizado, no prazo de 15 dias. No 

mesmo prazo deverá complementar a diligência do Oficial de Justiça no 

valor de R$ 350,00, conforme certidão neste caderno anexado. Redesigno 

a audiência para o dia 18/07/2018 as 17:00, devendo o banco se fazer 

presente, independentemente do resultado da diligência. Outrossim, em 

caso de descumprimento, o feito será extinto, devendo a instituição ser 

intimada via correio para cumprir em 5 dias. Saliento ainda, que no caso de 

pleito diverso, será aplicada a multa do art. 77 §2º do CPC. NADA MAIS. 

Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038633-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 1038633-64.2017.8.11.0041 – 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 23 de maio de 2018, às 15h30, 

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, a 

advogada da instituição financeira acompanhada de preposto, bem como o 

representante da empresa requerida acompanhado de advogada. Aberta 

à audiência informam as partes a impossibilidade de acordo no presente 

momento, no entanto, protestam pela suspensão do feito por 30 dias 

corridos, a partir do que passara a transcorrer o prazo de contestação, 

sem intimação da advogada da empresa requerida. Com essa nos autos, 

intime-se o banco para impugnar. A advogada da empresa requerida 

solicita que conste neste Termo a seguinte proposta apresentada pela 

Instituição Financeira nesse ato: “Uma entrada de R$ 15.000,00 mais 72 

parcelas de R$ 3.285,00, com juros prefixados de 1.02% ao mês, sendo a 

primeira parcela paga em 60 dias.”. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 

Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Vitoria Nascimento Molina Leandro Girotto Santos 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira Ana 

Carolina Almeida Diniz Jose Roberto Belchior Advogada da Empresa 

Requerida Representante da Empresa Requerida

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036819-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALENCAR FILHO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1036819-17.2017.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS e 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Aos 23 de maio de 2018, às 16h00, 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 acompanhada de preposto. Aberta à audiência 

constato a ausência do autor, motivo pelo qual aplico-lhe a multa do art. 

334 §8 do CPC em 2% do valor da causa em favor do Estado. No mais, 

constato que o banco já apresentou contestação, motivo pelo qual intimo o 

autor para impugnar. Por parte do banco inexistem outras provas a serem 

produzidas. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Géssica da Silva Oliveira Emanuelle Lemes de Figueiredo Advogada 

da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001451-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ MORAES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001451-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BRAZ MORAES 

NASCIMENTO Vistos etc... Em primeiro lugar, intimo a Instituição Financeira 

para, em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas, conforme certidão de Id. 13295124, páginas 2 

e 3. Em caso de silêncio, intime-se o Oficial de Justiça para adotar as 

medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. Ademais, nos termos 

do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerido os 

benefícios da justiça gratuita, especialmente, por ser assistido pela douta 

Defensoria Pública. Tratam-se os autos de ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de BRAZ 

MORAES NASCIMENTO. A liminar foi deferida no Id. 12698945, sendo 

efetivamente cumprida aos 18 de maio de 2018, conforme auto de busca e 

apreensão de Id. 13295124, sem citação do devedor na oportunidade. Aos 

24 de maio do corrente ano o requerido compareceu aos autos, pleiteando 

pela restituição do bem mediante a purgação da mora, comprovada 

mediante a juntada do comprovante de depósito judicial de Id. 13377094. 

Desta feita, ante a tempestividade da purgação da mora, EXPEÇA-SE O 

MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual poderá ser cumprido pelo oficial de 

justiça plantonista, caso necessário. Aguarde-se o prazo para 

contestação, e em havendo, intime-se o requerente para se manifestar no 

prazo legal, bem como, indicar seus dados bancários para expedição do 

alvará. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007160-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida (Banco do Brasil S.A) 

para cumprir ao determinado no acórdão referente ao Agravo de 

Instrumento nº 1004049-94.2017.8.11.0000, indexado a estes autos 

eletrônicos (ID 13335224), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como as demais penas 

cominadas por lei. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018 MARCOS VINICIUS 

MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1065396 Nr: 53370-60.2015.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do meirinho de fls. 109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73820 Nr: 933-43.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Ante vinculação dos valores bloqueados ao SISCONDJ e diante do teor da 

decisão de fls. 408, nos termos do R. Provimento 68/2018, intimo as 

partes, salientando que após o transcorrer do prazo recursal, será 

expedido o necessário Alvará Judicial em favor de Pavoni Advogados, 

CNPJ nº 18.114.032/0001-83, Conta Corrente nº 8158-2, Agência nº 5355, 

Banco Bradesco – 237 (fls. 380vº e 403).

Certiticado, conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-65.2018.8.11.0041

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:

ROSANA RIBAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 8 7 8 7 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSANA RIBAS 

SANTOS Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de ROSANA RIBAS SANTOS. Em pesquisa ao Sistema PJE, 
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constata-se que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1006101-37.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 03 de março de 2017 e extinta 

aos 8 de fevereiro de 2018, sem resolução do mérito, por ausência de 

pressupostos. Desta feita, verifica-se que a competência para processar 

e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009657-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009657-13.2018.8.11.0041. AUTOR: GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA 

AMORIM RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por GRACIENE BARCELO 

DE ALMEIDA AMORIM em face de BANCO PAN S/A objetivando a 

requerente, em antecipação de tutela: - a suspensão e/ou abstenção de 

lançamento dos descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa 

diária; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a 

medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se 

extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. 

Isso porque, apesar de a autora afirmar na peça vestibular que acreditou 

ter entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, da 

cópia da minuta Id. 12672792, Pág. 2 a 3 é possível, de forma clara, a 

nomenclatura dada ao contrato como sendo “TERMO DE ADESÃO AO 

REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO PAN”, bem assim no mesmo documento em sua Pág. 4 a 

“SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”. Da mesma sorte, 

dos lançamentos mensais em seu holerite é possível verificar que a 

instituição financeira fez constar tratar-se de “CARTÃO CREDITO”, 

demonstrando ter a autora ciência de se tratar de cartão de crédito. Desta 

sorte, por não restar caracterizados os pressupostos autorizadores da 

medida, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. Considerando 

a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já 

determino a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em 

que a consumidora possui hipossuficiência em sua produção. No mais, 

destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, e ante a 

expressa manifestação da autora de possuir interesse na realização de 

audiência, imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

designo o dia 18/07/2018, às 16h00_para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o autor da 

designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009559-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009559-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIO OLIVEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 

3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita. Objetiva o autor em tutela de urgência pela autorização para 

consignar mensalmente o valor que entende devido referente às parcelas 

restantes do financiamento, pela proibição do réu de colocar de inserir o 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que 

pela proibição do réu em ajuizar ação de busca e apreensão. Há de se ter 

em vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do 

CPC: “§ 2o 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. § 3o Na hipótese do § 2o, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados”. Deste modo, compete à parte, não obstante o ajuizamento 

de ação, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas 

em contrato, qual seja, por meio do pagamento dos boletos bancários ou 

do carnê. Desta forma, o bem não será retirado de sua posse. Nesse 

sentido, o posicionamento jurisprudencial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DA PARCELA 

INCONTROVERSA. PRETENSÃO INCIDENTAL VEICULADA APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.810/2013. ARTIGO 285-B DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PERMISSIBILIDADE JURÍDICA (...) 1. Após a vigência da Lei nº 

12.810/2013, modificação legislativa que, dentre outras, acrescentou ao 

CPC o artigo 285-B, desaparece possibilidade jurídica de autorização para 

depósitos totais ou parciais em ações que discutam revisão de obrigações 

decorrentes de contratos bancários, vez que agora se exige o pagamento 

ao credor, no tempo e principalmente modo contratado. Nesse cenário, o 

deferimento dos depósitos consignatórios judiciais iria, inexoravelmente, 

confrontar com o texto da nova lei, vez que embora a consignação seja 

uma espécie do gênero pagamento, não corresponde, por certo, ao modo 
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ajustado entre as partes para fazê-lo. 2. (...)” (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.13.218976-2/002, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013). 

Outrossim, insta consignar que, não obstante o requerimento de revisão 

das cláusulas firmadas no contrato, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito da instituição financeira em anotar seu 

nome em cadastros restritivos de crédito. Isso porque, consoante 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Assim, tenho não aclarada a 

probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência. No mais, constata-se nas razões fáticas da inicial, que 

pretende a parte autora, por meio desta ação, a revisão de cláusulas 

contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e 

tarifas administrativas. Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial 

n. 1.578.526-SP, sob a relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, foi o recurso submetido como paradigma à análise de 

Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação 

do entendimento da Corte quanto a “validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, determinou “a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a 

questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as 

hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do 

mérito e coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo.” Deste modo, por verificar que este feito visa 

revisar a matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito 

cumprimento à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, 

até o julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012431-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012431-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELA MARIA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

CETELEM S.A., BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc... Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a autora os benefícios da 

justiça gratuita. Objetiva a requerente a concessão de tutela de urgência 

para limitação dos débitos em sua folha de pagamento realizados pelas 

Instituições Financeiras demandadas para somente 30%. Do cotejo dos 

autos, mister se faz considerar que a lei que regulamenta o pedido do 

requerente, de limitação dos descontos em 30%, trata de contratos 

vinculados à folha de pagamento, na esteira do que dispõe o Decreto n. 

6.386/08 que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90. No caso em tela, 

observo dos demonstrativos de folha de pagamento que, não se verifica 

que as instituições financeiras requeridas vêm ultrapassando o limite legal. 

Outrossim, tenho que posicionamento diverso, S.M.J., vem a dar causa a 

enriquecimento indevido da parte que recebe diversos valores, de forma 

consciente e livre de qualquer coerção, perseguindo, empós, o amparo da 

justiça, para limitação dos desconto em 30%, sem apresentar outra forma 

de quitar seus débitos. Nesse sentido, o posicionamento firmado pela E. 

Corte de Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – 

IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS 

VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO 

EM CONTA CORRENTE – LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os descontos 

realizados em folha de pagamento não podem comprometer 

excessivamente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a 

dignidade da pessoa humana. É possível limitar os descontos consignados 

em folha de pagamento em 30% da remuneração líquida do servidor. 

Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do correntista a 

contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob sua 

responsabilidade a veracidade das informações prestadas no momento da 

contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. No mais, é 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 18 de julho de 2018, às 17h00 para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITEM-SE os requeridos, via correio com aviso 

de recebimento, para comparecerem à audiência designada, fazendo-se 

na carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 
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10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo a requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010201-98.2018.8.11.0041
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FERNANDO RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010201-98.2018.8.11.0041. AUTOR: FERNANDO RODRIGUES SANTOS 

RÉU: AYMORE Vistos etc... Relata o autor que ao tentar fazer um crediário 

em uma loja de utensílios domésticos, foi surpreendido com a notícia de 

que constava uma restrição em seu nome. Ao perguntar sobre a empresa 

responsável pela inserção, descobriu que a cobrança estava sendo feita 

pelo requerido. Ao fazer contato com a Instituição Financeira, descobriu 

que o débito é decorrente da inadimplência de um contrato de 

financiamento firmado entre as partes na cidade de Miracena do 

Tocantins/TO, cidade na qual o requerente nunca residiu. Desta forma, o 

autor foi orientado a redigir uma carta de próprio punho relatando o 

ocorrido, a qual foi feita, mas ainda assim, passou a receber incessantes 

ligações de cobranças da Aymoré acerca das parcelas em aberto do 

financiamento, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, onde o 

autor pugna pela concessão de liminar que proíba a requerida de inserir 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, caso já tenha 

inserido, que proceda sua retirada e, ao final, pela condenação da 

Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Em 

que pese ser a requerida instituição financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010232-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA IARA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010232-21.2018.8.11.0041. AUTOR: APARECIDA IARA CAMARGO RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos etc... Relata a autora ser pensionista do Governo 

do Estado de Mato Grosso, e em certa data, percebeu o desconto do valor 

de R$ 486,22 referente a empréstimo consignado junto ao requerido, 

contudo, nunca contraiu nenhum empréstimo com o Banco Pan. Desta 

feita, ajuizou ação cautelar de exibição de documentos, por meio da qual o 

Banco identificou a possibilidade do contrato ter sido assinado por terceiro 

estranho, mas não tomou qualquer providência para que os descontos 

fossem cessados, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, onde a 

autora pugna em tutela de urgência pela exclusão do nome da requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, pela devolução dos valores 

descontados indevidamente, bem com pela condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais. Em que pese ser o requerido 

instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO 

- AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO 

§2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é 

própria de Direito Bancário, mas trata de indenização por repetição de 

indébito, a competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 

59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006608-61.2018.8.11.0041. AUTOR: ULISSES BATISTA SANTANA DA 

COSTA CRUZ RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. Do cotejo dos autos, observo que dentre os requerimentos do 

autor, está o de inversão do ônus da prova e de intimação do réu para que 

proceda a exibição do contrato de cartão de crédito, de todas as faturas 

mensais, do comprovante de recebimento do cartão e informação quanto 

ao saldo devedor. No entanto, quanto ao dever de apresentação dos 

contratos objeto de revisão, mister se faz destacar o atual entendimento 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - 
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Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. 

Em se tratando de documento indispensável ao ajuizamento do feito, tenho 

que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve 

tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao 

consumidor, o que não foi feito “in casu”. Desta forma, faculto ao autor o 

prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011086-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011086-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZEU DE LIMA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. Do cotejo dos autos, observo que pretende o autor, por meio 

desta ação, a suspensão dos descontos efetuados a título de "seguro" 

não contratado, pugnando pela inversão do ônus da prova e exibição de 

documentos. Quanto ao dever de apresentação do contrato objeto de 

revisão, mister se faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp n. 

1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Em se 

tratando de documento indispensável ao ajuizamento do feito, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, o que 

não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento 

administrativo, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. 

Desta forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, 

emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012303-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO DOMINGOS DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012303-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JACILDO DOMINGOS DE LARA Vistos... Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente à motocicleta 

HONDA BIZ, chassi: 9C2JC7000HR512730 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
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prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13154988. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofício a Secretaria de Estado de 

Fazenda, comunicando a transferência da propriedade, para que esta se 

abstenha da cobrança de IPVA. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012768-05.2018.8.11.0041

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:

ELY BENICIO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012768-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELY BENICIO ROSA Vistos... Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

STRADA, placa: NGV-0428 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13168170. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012612-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012612-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SAULO SOARES DE SOUZA JUNIOR Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 
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parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET CELTA, placa: NTY-3789 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13150929. Por 

ora inferido o pedido de expedição de ofício a Secretaria de Estado de 

Fazenda, comunicando a transferência da propriedade, para que esta se 

abstenha da cobrança do IPVA. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012593-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE ARRUDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012593-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ELIZEU DE ARRUDA SANTOS Vistos... Inicialmente, faço 

constar que o valor para purgação da mora é R$63.678,54 conforme 

planilha n.13133606. No mais, tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo HONDA HR-V, placa: QBK-8162 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 
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pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs 13181332 e 

13181338. Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e 

a Secretaria de Estado de Fazenda, bem como a anotação de trâmite de 

segredo de justiça por não se encontrarem preenchidos os requisitos do 

art. 189 do CPC. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003615-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA 

Vistos... Acolho a emenda a inicial IDs: 12548156, 12548164 e 12548180. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo BMW X1, placa: NUE-9414 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 
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CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12548180. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN, à Secretaria de 

Fazenda do Estado, bem como a inserção judicial total por meio do sistema 

RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024757-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIDARIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024757-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GIDARIO DOS 

SANTOS Vistos. O autor apresentou o contrato ID 9391523 de forma 

inadequada, portanto, proceda em 15 dias a correção. No mais, 

compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor 

oficial de justiça, assim sendo intimo para no mesmo prazo promover ao 

depósito da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017– CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo TOYOTA HILUX 

CAB.DUPLA Placa: NUA3350 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 
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“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito CUIABÁ, 10 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012171-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELI QUINTANA ARGUELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012171-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA ELI QUINTANA 

ARGUELHO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

CETELEM S.A. Vistos etc. Do exame dos autos, observo que a autora 

ajuizou esta ação objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica com todos os réus, bem como o recebimento de indenização por 

danos morais, por afirmar que mensalmente estão sendo lançados em 

seus rendimentos débitos inerentes a contratos que não foram por ela 

firmados. Em que pese a inserção de instituições financeiras no polo 

passivo, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 

004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em 

Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, notadamente 

as de “dano moral puro”, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 

EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 

004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão 

tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas 

ações de indenização por dano moral, a competência da Vara 

Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver 

cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da 

Portaria 004/2008/CM).” (CC 86009/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016). 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO 

- AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO 

§2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é 

própria de Direito Bancário, mas trata de indenização por repetição de 

indébito, a competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 

59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO 

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE 

NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem 

que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência 

para o processamento é da Vara Cível”. (CC 41285/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2015, Publicado no 

DJE 26/11/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E 

NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária”. (CC 39636/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) Deste modo, ao se ter em vista 

que o feito em tela não possui natureza tipicamente bancária, não havendo 

qualquer pedido neste sentido, relativo a revisão ou discussão acerca de 

cláusulas contratuais, mas sim a relação civil entre as partes, declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a umas das Varas de Feitos Gerais Cíveis desta Capital, com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032453-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARIA COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CAETANO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032453-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CAETANO PEREIRA DA COSTA, CECILIA MARIA COSTA 

DOS SANTOS Vistos. Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do tipo de 

da ação no sistema PJE por verificar que trata-se de Ação Monitoria. 

Torno sem efeito parte do r.despacho ID.12741618, no que concerne aos 

atos executivos. No mais, proceda-se conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 
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comprovante de pagamento de diligências de Id 13110697. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006634-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 6 6 3 4 - 9 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON ALVES 

GUIMARAES Vistos... Considerando o teor do despacho ID.12190973, no 

qual foi constatada divergência na numeração da guia de custas com o 

comprovante de recolhimentos (guia 75584), com juntada de outra 

(n.75587) sem o devido esclarecimento do ocorrido, determino o 

encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para as medidas 

judiciais cabíveis ao caso, bem como à Diretoria do Fórum para 

conhecimento e providências. No mais, tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo TOYOTA ETIOS, 

placa: QBT-1244 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12723813. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020325-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA CRUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT0012689A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado no ID nº 11583702. Pois bem. Em atenção ao requerimento (ID 

nº 11050506), intimo o Banco requerido, por meio de seus patronos (DJE), 

para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor da condenação 
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(ID nº 11050740 – R$ 6.290,68 - que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio da parte interessada, 

retornem-me os autos conclusos para a realização de bloqueio on-line 

(alínea “d” do ID nº 11050646). Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020325-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA CRUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT0012689A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado no ID nº 11583702. Pois bem. Em atenção ao requerimento (ID 

nº 11050506), intimo o Banco requerido, por meio de seus patronos (DJE), 

para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor da condenação 

(ID nº 11050740 – R$ 6.290,68 - que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio da parte interessada, 

retornem-me os autos conclusos para a realização de bloqueio on-line 

(alínea “d” do ID nº 11050646). Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005213-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005213-68.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI Vistos. Verifica-se na petição 

de Id 10088987 que as partes entabularam acordo com o objetivo de 

encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I 

do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o 

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

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022523-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022523-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: SILVIA ELISA 

WESSHEIMER SALIM, MARCELO WEISSHEIMER, PARISI GIULIANO Vistos. 

Procedo a inclusão do advogado Eduardo Alves Marçal. Proceda a 

secretaria a remoção do causídico MH Flores, ante o contido no ID. 

6085361. Verifica-se na petição de Id: 12215488, as partes apresentam 

acordo, pugnando por sua homologação. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino sua 

SUSPENSÃO, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido. Intime-se. Cumpra-se. Sem prejuízo oficie-se o 

juízo deprecado da Comarca de Cáceres, ao qual foi enviado o malote 

digital de ID: 11907780, para devolução da carta independentemente de 

cumprimento, em face da avença. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010034-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010034-18.2017.8.11.0041. AUTOR: DAVID BENEDITO DA 

SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição (ID.11546933), JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Revisão Contratual C/C Consignação em 

Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000286-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000286-59.2017.8.11.0041. AUTOR: DEBORA OLIVEIRA RÉU: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 
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mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição ID. 9388719, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Reparação de Danos Com 

Pedido de tutela de Urgência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019159-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA EVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019159-44.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ELIZANGELA EVA RODRIGUES Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição ID. 11041595, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001990-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARRELO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001990-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA 

S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: RICARDO 

CARRELO DA COSTA Vistos. Verifique o Sr. Gestor o efetivo recolhimento 

do documento ID11830198. Estando correto, conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição ID. 11041595, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014378-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014378-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA 

Vistos. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o 

juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e 

apreensão n° 1001527-68.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 23 de janeiro de 

2017 e extinta aos 07 de março de 2017 sem resolução do mérito com 

fulcro no Art. 485, I. Desta feita, verifica-se que a competência para 

processar e julgar a presente ação é do juízo da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021219-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO TAMOTSU KAWABATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021219-53.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: AMERICO TAMOTSU KAWABATA Vistos. 

Conforme determina o artigo 487, inciso III, alínea b do CPC, o juiz resolverá 

o mérito quando, homologar a desistência da ação, quando homologada a 

transação. Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição 

de fls. 10197699, que informa a transação realizada pelas parte, por meio 

de petição assinada por ambos JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1008480-48.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE - 

MT

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): CARLOS ALBERTO DA SILVA

CITANDO(A,S): CARLOS ALBERTO DA SILVA, CPF 429.534.481-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 88.938,71
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FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

88.938,71. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital, pelo prazo de vinte 

dias, constando as advertências do procedimento e de nomeação de 

Curador Especial em caso de revelia. Cumpra-se.

Cuiabá, 22.05.18 . Cuiabá - MT, 23 de maio de 2018. Assinado 

eletronicamente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1008389-55.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE REQUERIDA: SÃO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: SÃO BENTO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA ME, CNPJ/MF 13.713.610/0001-84

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital, pelo prazo de vinte 

dias, constando as advertências do procedimento e de nomeação de 

Curador Especial em caso de revelia. 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 publicado 

na forma da Lei.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1018953-93.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT

PARTE REQUERIDA: ARLINDO PRATA NETO

INTIMANDO(A,S): ARLINDO PRATA NETO, CPF 221.331.628-79

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora. Eu, , digitei. Cuiabá 

- MT, 23 de maio de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1022353-18.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO

EXECUTADO: NEWTON CESAR BRANT JARDIM ME

CITANDO: NEWTON CESAR BRANT JARDIM ME, CNPJ 11.002.693/0001-78

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 91.137,22

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu,, digitei. 

Cuiabá - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1023700-86.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHo

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ROBERTO CAVALCANTI BATISTA

EXECUTADO: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA e ANA MARIA MINETTO 

OLIVEIRA

CITANDO: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CPF/MF 362.298.301-91 e 

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA, CPF/MF 352.441.351-04

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.046.411,59

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do 

CPC).ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) 

de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias 

para opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial.Eu, , digitei

Cuiabá - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024498-47.2017.8.11.0041 (PJE

)AÇÃO: Execução de Título Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO

EXECUTADO: WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO

CITANDO: WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO, CPF 099.734.059-27

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 222.771,44

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 
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deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, , digitei. 

Cuiabá - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012890-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a necessidade de 

antecipar o mérito da causa. Entretanto, faculto o depósito do valor 

incontroverso, sem excluir a mora. De plano não há como afirmar a 

veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a 

verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, 

indefiro a tutela urgência, facultando o depósito do valor incontroverso, 

sem excluir a mora. De outra banda, denota-se que a questão posta na 

inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.05.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023819-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036419-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

 

Deverá a parte autora providenciar o recolhimento das custas no prazo 

legal. Vistos, etc. Proceda-se cadastramento para pagamento parcelado 

das custas, se da competência da escrivania, certifique-se e deverá o 

autor cumprir a determinação dos autos no prazo legal. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.05.18

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009893-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GARCIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o autor cumprir 

no prazo ali concedido. Certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-23.2017.8.11.0041

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:

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RENATO STRELOV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

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. A execução possui procedimento 

próprio onde é indispensável a atuação do meirinho nos atos executórios. 

Assim, desentranhe-se mandado para nova tentativa de cumprimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007141-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a competência deste Juízo, considerando que a 

parte requerente é fiscalizada pelo Banco Central, razão pela qual, a 

competência deste Juízo. Cumpra-se mandado expedido. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.05.18

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024944-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TELLES BUENO OAB - RJ034111 (ADVOGADO)

FABIO SILVEIRA JUNIOR OAB - RJ156378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILDES TAVARES ALVES (RÉU)

PAULO ROBERTO ALVES (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 Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da 

ação nos termos da inicial. Assiste razão ao autor, pois trata de 

reintegração de posse de imóvel, não cabendo conversão em execução, 

razão pela qual, desconsidero determinação anterior. Assim, 

desentranhe-se mandado de liminar, para cumprir nos exatos termos da 

decisão inicial, reitegrando o autor na posse do bem. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.05.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WILMA WILLIAMS FIGUEIREDO FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES OAB - SP147386 (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre embargos de 

declaração e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.05.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001019-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se penhora como 

postulado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.04.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031845-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013705-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008659-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029398-73.2017.8.11.0041

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:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. Em face da 

citação válida, intime-se a parte requerida, por mandado para manifestar 

sobre pedido do autor de extinção do feito. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012569-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Desconsidero pedido de desistência da ação como postulado 

pelo autor, cumpra-se mandado expedido. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076043 Nr: 58006-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL DIJON DA SILVA NAVAIS -ME

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

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

OAB:OAB/MT 11386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVERTON BENEDITO 

DOS ANJOS, para devolução dos autos nº 58006-69.2015.811.0041, 

Protocolo 1076043, 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): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 803870 Nr: 10328-29.2013.811.0041

 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): HDB COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 882111 Nr: 18098-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064715 Nr: 53078-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PICIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 808171 Nr: 14633-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1204666 Nr: 6338-88.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO UNIÃO METALURGICA LTDA ME, ERIVANALDO 

JOSÉ GARCIA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as ao processo noticiado na inicial.

Intimem-se as partes da chegada dos autos netse Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 225883 Nr: 33109-26.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO LIMA DE ARRUDA, ED CANAVARROS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALMINHANA 

DALLAROSA - OAB:55.798-RS, MONICA MARGARETE NEPOMUCENO - 

OAB:62.266RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA DA 

FONSECA GILDINO - OAB:4503/DF

 Vistos, etc.

Mantenho determinação de fl.810 em todos seus termos.

Faculto ao requerido o levanatemnto do valor depositado nos autos à 

fl.235-verso e após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950842 Nr: 260-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY ESTRELA SCHMALFUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O processo de execução possui rito próprio não dispensando a atuação 

do meirinho no cumprimento de todos os atos executórios.

Assim, deverá o autor comprovar a distribuição da carta precatória 

expedida, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1073600 Nr: 56905-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA ME, 

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA, ISNEL LEITE DE ALMEIDA, YAMES 

FELIPE LEITE DE ALMEIDA

 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:

 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, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166242 Nr: 38508-50.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL RODRIGUES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico e dou fé que o advogado indicado à fl.122 não tem poderes 

específicos para levantar alvará, assim, por ordem verbal da MM Juíza Dra 

Rita Soraya Tolentino de Barros, faço a intimação para a parte autora 

regularizar a representação processual, no prazo legal, para expedição 

de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1070999 Nr: 55809-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte requerida no prazo 

legal e por uma das formas de Lei.

Após, a citação analisarei pedido de quebra de sigilo bancário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795359 Nr: 1691-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se o autor para declinar bens passíveis de penhora.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1001870 Nr: 24212-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ANTÔNIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos, etc.

Tenho por cumprida a obrigação pela, nada mais havendo que as partes 

reclamarem.

Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 722848 Nr: 18410-20.2011.811.0041

 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): EDINALDO ALVES LEAL, DANIELA CRISTINA 

DA SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ANTONIA DA SILVA 

LEAL - OAB:18723

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora 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.: 1026789 Nr: 35239-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO, JOÃO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA, GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não há como no mesmo processo aplicar procedimento diversos aos 

executados.

Assim, intime-se o autor para providenciar a citação de todos os 

executados, no prazo de Lei e por uma das formas prevista no CPC, 

observando o rito.

 Citados os executados, proceda-se penhora no bem indicado pelo credor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950861 Nr: 266-56.2015.811.0041

 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): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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$ 

79.061,46(setenta e nove mil, sessenta e um reais e quarenta e seis 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 845569 Nr: 49245-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA, EDMILSON GONÇALVES DE 

SOUZA, JAQUELLINY ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro 

no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. 
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Em conseqüência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de 

R$ 90.952,49 (noventa mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta 

e nove centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices 

adotados pela E.CGJ/MT.Condeno a parte Requerida, nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida 

para em quinze dias, pagar a condenação, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação.P. R. 

I.Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1094613 Nr: 8259-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:OAB/SP 182.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

LIZA KEYKO UEMURA - OAB:21557/O

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1121939 Nr: 19640-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE

 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:

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786631 Nr: 40538-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORCHARDT E CIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, para as partes manifestarem sobre laudo 

pericial e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 794947 Nr: 1271-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA - EPP, LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A tentativa de bloqueio on line pelo Bacenjud já foi realizado nos autos, 

sem sucesso.

Como as partes executadas já foram citadas, intime-se o autor para 

indicar bens passíveis de penhora no prazo legal.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1108480 Nr: 14090-48.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE AGUIAR COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3.055, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 147-149), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 150.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 826420 Nr: 32351-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR NALINI DA FONSECA 

COMERCIO DE GÁS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em fase de cumprimento 

sentença onde o credor informa a satisfação da obrigação (fl. 93).

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Transitado em julgado ARQUIVE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79650 Nr: 8491-22.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR ANTUNES MONTEIRO MACIEL, BEATRICE 

THOMMEN MONTEIRO MACIEL, BANCO BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESPA S/A, SALVADOR ANTUNES 

MONTEIRO MACIEL, BEATRICE THOMMEN MONTEIRO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MDEIROS - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 
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OAB:OAB/MT 11.340-A, JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A

 Vistos.

Tendo em vista a informação do Cartório de Registro de Imóveis (fl. 536v), 

determino que arquive-se os autos, ficando facultado a parte interessada 

a extração de cópias para eventual ajuizamento de obrigação de fazer 

face a resistência do banco em cumprir medida administrativa que incumbe 

somente a ele diligenciar.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729045 Nr: 25021-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT, THAISSA DE LARA PINTO MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP

 Vistos.

Às Partes apresentem, no prazo de dez (10) dias, os documentos 

necessários à liquidação da sentença, como solicitado pelo contador 

judicial a fl. 234.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 352951 Nr: 23360-77.2008.811.0041

 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 ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA TRUILHO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 08/11), 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 ROSANGELA TRUILHO DE MATTOS ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 908418 Nr: 35797-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO CESAR DE MELO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a 

tese de anulatória de débito e cobrança indevida postas nas pretensões 

iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os pagamentos 

contratuais impugnados.CONDENO o Autor EMIDIO CESAR DE MELO ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863267 Nr: 4235-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MEDEIROS BARBOSA, ILANI REGINA 

OLIVEIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

- OAB:22629/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Posto isso, sem maiores delongas, pelo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, e, por consequência, julgo extinto o processo com apreciação do 

mérito.Em face da sucumbência, CONDENO os Autores ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que ora arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 

do CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 249403 Nr: 16735-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

De plano indefiro o pedido de redução do valor dos honorários periciais (fl. 

643).

 Assinalo prazo de dez (10) dias para que o banco executado efetue o 

pagamento do valor dos honorários (R$3.674,00), ficando, desde logo 

deferido o levantamento de 50% desse valor para o expert nomeado, 

assim que agendada a data para inicio da pericia e 50% quando da 

entrega do laudo nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423833 Nr: 8102-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO BLASZAK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

O oferecimento intempestivo da impugnação ao cumprimento de sentença 

pelo Executado impede o conhecimento das questões nela apresentadas. 

No presente caso, a impugnação apresentada pelo Executado Banco do 

Brasil S/A as fls. 289/292 é intempestiva – certidão fl. 314, razão pela qual 

deixo de conhece-la.

 Diante disso e, por consequência, satisfeita a obrigação entre os 

litigantes, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 
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Execução.

À Exequente, expeça-se alvará de liberação do valor penhorado a fl. 

279/280, conforme petição de fls. 302.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 870312 Nr: 9799-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

 Autos nº 9799-73.2014.811.0041 – ID: 870312

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando que foi procedida a tentativa de intimação pessoal da 

Executada (autos em apenso), para constituir novo advogado, e não foi 

possível devido ao AR retornar com a justificativa “mudou-se”, deverão 

todos os atos subsequentes, para intimação da mesma, serem realizados 

via Edital.

Expeça-se mandado de Avaliação e Intimação do imóvel constritado, 

conforme o petitório de fl. 220.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1029804 Nr: 36702-14.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ARIEL TONIAZZO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Havendo custas e despesas processuais, pela 

autora. Traslade-se a cópia da sentença proferida nos autos para a 

Execução em apenso.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018JOSE ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122820 Nr: 19975-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

ME, JOSÉLIA VITAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 19975-43.2016.811.0041 – ID: 1122820

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Indefiro pedido de fls.70-71, uma vez que não houve até presente a 

citação dos Executados.

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, 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 22810 Nr: 1299-82.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Cuiabá Ltda., Samir Yassini, Ali Nadim 

Yassini, Semy Yassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Autos nº 1299-82.1995.811.0041 – ID: 22810

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente a promover o regular prosseguimento do feito em 

cinco (05) dias, sob pena extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746425 Nr: 43636-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 43636-27.2011.811.0041 – ID: 746425

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

Conforme já apresentado os cálculos pelo Exequente (fls. 334-337), 

cumpra-se a determinação de fl. 320.

Expeça-se alvará em favor do Exequente, para levantamento dos valores 

já depositados nos autos, conforme o solicitado a fl. 332.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824688 Nr: 30733-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ
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 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: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Autos nº 30733-86.2013.811.0041 – ID: 824688

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

Expeça-se o necessário para a penhora do imóvel indicado pelo 

Exequente a fl. 177, bem como a averbação da penhora na matricula do 

imóvel, cabendo ao Exequente providenciar as diligências do oficial de 

justiça e os emolumentos cartorários.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1048400 Nr: 45678-10.2015.811.0041

 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: BANCO HONDA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 45678-10.2015.811.0041 – ID: 1048400

BUSCA E APREENSÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1019998 Nr: 31928-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR RODRIGUES MITSUZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 31928-38.2015.811.0041 – ID: 1019998

 BUSCA E APREENSÃO

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 52, uma vez que o solicitado pelo Credor cabe ao 

mesmo promover.

 Saliento que a fim de evitarmos a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Autor acerca do art. 4º, da Lei de Busca e Apreensão 

para adequar-se ao rito processual implementado pela Lei 13.043/14, que 

faculta ao Credor postular a conversão da presente ação em execução de 

título extrajudicial diante destas eventuais circunstâncias.

 Intime-se o Requerente a se manifestar quanto ao interesse na conversão 

da ação, ressaltando que caso haja interesse deverá trazer aos autos o 

quantum debeatur atualizado em quinze (15) dias, vindo então concluso 

para deliberação sobre o levantamento do valor depositado nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 715447 Nr: 9463-74.2011.811.0041

 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: ENOQUE VITOR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304

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

OAB:12.560 / MT

 Autos nº 9463-74.2011.811.0041 – ID. 715447

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO em face de ENOQUE VITOR DA SILVA (fls. 170-172).

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 ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 172, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754151 Nr: 6114-29.2012.811.0041

 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: REGINALDO NUNES SERRILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6114-26.2012.811.0041 – ID. 754151

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por REGINALDO NUNES 

SERRILHA em face de BANCO IBI (fls. 45-46).

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 ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 45-v em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 168 de 473



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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845562 Nr: 49238-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA, FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 49238-28.2013.811.0041 - ID 845562

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Inobstante a possibilidade da citação por edital, circunstancia que deve 

ocorrer somente depois de esgotadas todas as possibilidades de 

localização da parte, sendo assim indefiro o pedido do credor e citação 

por edital e determino que se realizem consultas online nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem anexos os extratos das consultas realizadas com informações 

cadastrais dos Executados. Obtendo endereço diferente daquele dos 

autos, renove-se a tentativa de citação, caso contrário intime-se o autor 

para, em dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 781100 Nr: 34675-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS LTDA, CELLY MARIA LAURINDO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 34675-63.2012.811.0041 – ID: 781100

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

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 IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, providenciando a Citação dos Executados, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 41660 Nr: 9322-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GIRARDI, LUIZ CARLOS RODRIGUES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIVALDO OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:111.816-OAB/SP, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - 

OAB:6520, RICARDO DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - OAB:5,770

 Autos nº 9322-07.2001.811.0041 – ID: 41660

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

 Vistos.

 Compulsando os autos, constato que no petitório de fls. 189-194, o 

Executado pugna pela extinção do feito, em razão de cumprimento do 

acordo firmado entre os litigantes.

 Deste modo, intime-se, o Exequente para que, no prazo de cinco (05) 

dias, manifeste-se acerca da petição de fl. 189.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 29443 Nr: 6723-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Autos nº 6723-95.2001.811.0041 - ID: 29443

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Analisando os autos observo que já foram realizadas todas as diligências 

solicitadas pelo Exequente a fl.243, inclusive expedido alvará do valor 

bloqueado a fl. 238, sendo assim, intime-se o Credor para indicar bens que 

satisfaçam a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intimem-se.

 Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786415 Nr: 40308-55.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO SEMEAR S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO 

- OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Autos nº 40308-55.2012.811.0041 – ID. 786415

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

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 RENATA CINTRA 

RASCHEJA em face de BANCO SEMEAR S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 
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S.A e BANCO DO DAYCOVAL (fls. 472-475).

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 ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 475, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002610-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ATANAZIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002610-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUCIANA ATANAZIO DE ALMEIDA Despacho Vistos etc. 

Diante da informação de ID 13246665, aguarde-se o julgamento do recurso 

de agravo de instrumento de nº 1005307-08.2018.8.11.0000. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de 

maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021163-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: DAVI TOMAZ DE SOUZA Despacho 

Vistos etc. Tendo em vista que a parte requerida Davi Tomaz de Souza 

compareceu na audiência de conciliação, intime-se o patrono do requerido 

para manifestar sobre o termo de audiência junto aos ID’s 12896921 e 

12897328, informando seu interesse na redesignação da data da 

audiência de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os 

autos conclusos. Devendo a intimação da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso ser feita pessoalmente. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de maio de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012107-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

NEUZELENE BARBOSA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012107-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: NEUZELENE BARBOSA DOS REIS Despacho Vistos etc. 

Certifique a Sra. Gestora quanto ao cumprimento da decisão proferida 

junto ao ID 13090444. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de maio de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002041-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002041-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NEI CARLOS 

RODRIGUES DA SILVA Despacho Vistos etc. Ante a renúncia do patrono 

junto aos ID’s 6827819, 6827838 e 6827933, intime-se o requerido, 

pessoalmente (via postal, com AR), para constituir novo patrono nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos com 

urgência. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 23 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014078-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (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:

CLAUDIA CRISTINA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014078-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA BATISTA DA 

SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014093-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

VALDEMAR FERNANDO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014093-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VALDEMAR FERNANDO DA CRUZ Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 24 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005783-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDE JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 5 7 8 3 - 2 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERNANDE JOSE 

DE AMORIM Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o pedido da parte 

autora junto ao ID 12417122, tendo em vista que os documentos 

apresentados não comprovam a realização do contrato em que se funda o 

pedido. Assim sendo, intime-se a parte requerente, para emendar a inicial, 

apresentando os documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da liminar, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031020-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031020-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, REGIONAL COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA Despacho Vistos, etc. Equivocou-se o Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Direito Bancário junto ao ID 12143629 determinando a 

redistribuição por sorteio à uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário, pois, estes autos haviam sido distribuídos à 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário anteriormente. Assim, redistribua-se o 

feito ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário. A/CUIABÁ, 26 

de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 4ª Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734930 Nr: 31266-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

09/02/2018) requer de dilação de prazo (15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737730 Nr: 34247-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISTON ADRIANO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894676 Nr: 26305-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ADÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106675 Nr: 13259-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CONCEIÇÃO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS FERREIRA - 

OAB:20452/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a petição do requerido juntado às fls. 69/73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141723 Nr: 28176-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE MORAES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na Decisão Judicial de fls 109, bem como 

constar que os alvarás expedidos se encontram como "status' PAGO 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1165891 Nr: 38313-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA NELY FRAGA DE MELO, MARIA MAZZARELLO 

DE MELO, GILBERTO FRAGA DE MELO, JOSE ESTEVAM DE MELO FILHO, 

CICERO FRAGA DE MELO, HAROLDO FRAGA DE MELO, SILVIA NELY 

FRAGA DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:16.691/MT, FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:OAB13.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta o 

cadastro erroneo do nome do advogado da parte autora, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora da decisão de fls 92 para o devido cumprimento das 

determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito:istos etc.I 

– Compulsando os autos, constato tratar a ação de rito ordinário, ação de 

conhecimento buscando indenização, cumulada com a exibição de 

documentos, e não se trata de medida cautelar satisfativa.Assim, 

proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

voltando a constar como Ação de Indenização – Rito Ordinário.II – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.Após, renove-se a 

conclusão.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287270 Nr: 8664-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRSO ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

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

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNADES, para devolução dos autos nº 8664-70.2007.811.0041, 

Protocolo 287270, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771030 Nr: 24081-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARTINS MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls 162/168 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 456459 Nr: 27205-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 183, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360182 Nr: 30085-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE FERNANDES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:16645, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde aos autos aferi que a parte informa 

a juntada de petição de acordo protocolizado em 07/11/2018, que 

provavelmente é errro material sendo certo a data de 07/11/2017, contudo 

não consta qualaquer protocolo com data em 07/11 bem coo não consta a 

jutadada aos autos do anunciado acordo, desta feita impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, encarte 

aos autos o acordo para enfim dar prosseguimento aos feito, haja vista 

que sequer consta a citação do executado, apenas as fls. 169 foi indicado 

o endereço atualizado do mesmo no estado da Paraíba /PB.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 866998 Nr: 7183-28.2014.811.0041

 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): LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA, VOLK DO 

BRASIL LTDA, FLAVIO DERDYK, RODRIGO DERDYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 9025 Nr: 2755-91.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO MURAD, Jonas Rachid 

Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas R. M. Filho - OAB:6105

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista o cadastramento errôneo do patrono da causa, impulsiono 

os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a 

parte autora da decisão de fls.227/228 para o devido cumprimento das 

determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito:Vistos 

etc.Trata-se de ação de execução proposta por Banco Bradesco S/A em 

face de Espólio de Osvaldo Murad e Jonas Rachid Murad.Deferiu o Juízo 

pedido de penhora online das contas bancárias dos executados,(..).A 

penhora restou positiva, conforme recibo de protocolamento de ordem 

judicial de fls. 210.Às fls. 212/226 comparece o executado: Jonas Rachid 

Murad Filho postulando pelo desbloqueio de sua conta corrente, 

argumentando tratar-se o valor penhorado de honorários advocatícios, 

portanto, verba alimentícia, fundamental ao provimento e sustento do 

advogado.(...)Assim, pelo que se extrai dos documentos apresentados na 

petição de fls. 212/226 do executado, os valores creditados na conta 

bloqueada, realmente são valores provenientes de honorários 

advoactícios, os quais são protegidos pela lei vigente, não podendo ser 

objeto de bloqueio ou penhora.(...), devendo os referidos valores serem 

liberados via alvará judicial,Oficie-se à Conta Única determinando a 

localização e vinculação a estes autos do montante penhorado e 

transferido, encaminhando-se cópia do que se fizer necessário.Após, 

expeça-se alvará, em favor do executado, no valor de R$ 10.348,88 (dez 

mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com os 

rendimentos creditados no período.Para tanto, intime-se o executado para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 890221 Nr: 23350-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUIM E DA SILVA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:24.445-S, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1131732 Nr: 23757-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 52099 fls. 60, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 56, 

onde indica o bairro Jardim Fortaleza para o cumprimento do mandado; 

Impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

encartar nos autos o endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746564 Nr: 43776-61.2011.811.0041

 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: MÁRCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:5.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE nº10228, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO para que 

regularize a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, 

tendo em vista não constar substabelecimento ou procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 15178 Nr: 187-88.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTIL - PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327/O, 

MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 7.900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

1292643) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC encartando aos 

autos o cálculo do débito atualizado, a fim de possibilitar a análise do 

pedido de fls. 462/464, conforme determinação de fls 467
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1031040 Nr: 37278-07.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA NATALLY DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE O. 

RODRIGUES - OAB:17.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 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 os documentos juntados pelo requerido de 

fls. 135/143, sob pena de concordância tácita e consequente 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114402 Nr: 16457-45.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE ABREU BALLESTEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargante se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813834 Nr: 20303-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10.546

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para cumprir com a 

determinação de fls. 83 a seguir transcrita: Vistos etc.Intime-se o banco 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o determinado na 

decisão de fl. 75, item II, bem ainda, trazer aos autos o cálculo do débito 

retificado, consoante o apresentado às fls. 76, tendo em vista que a 

condenação do requerido aos honorários sucumbenciais e custas 

processuais na sentença, fls. 67/71, foram suspensas diante do 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820932 Nr: 27149-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE - ME, IVANIO TAUFER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853148 Nr: 55884-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO - ME, ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790073 Nr: 44112-31.2012.811.0041

 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): ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

 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:

 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 do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735609 Nr: 31975-51.2011.811.0041

 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): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, VICENTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte apelante / requerente não comprovou o 

respectivo preparo, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte apelante requerente, na pessoa de seu 

advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de deserção nos termos do art.1007§ 4º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 987983 Nr: 17683-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYEL G. DE A. BAIOCCO – ME, JONAS 

ANTONIO BAIOCCO, CARLA DÉBORA DE AMORIM BAIOCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 
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aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 306738 Nr: 15987-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORDIGITAL C. INFORMÁTICA LTDA, 

CARLOS ROBERTO BARBOSA, MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-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 do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 2471-83.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GARCIA MAIA, LÚCIA HELENA 

HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:78.723/SP, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 977303 Nr: 12739-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA ME, EDSON FACAIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1052423 Nr: 47605-11.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP, Maria das Graças Ribeiro de Melo - OAB:96226/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934391 Nr: 51645-70.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP, 

DORACY GALHARDE KAZIKAWA, KAZIOSKI KAZIKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL constando as data 

de publicação conforme determinação legal , no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de DESCONSIDERAR a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849923 Nr: 53044-71.2013.811.0041

 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): COMERCIAL OSASCO LTDA ME, 

ALESSANDRO DO NASCIMENTO, EUZENILDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL constando as data 

de publicação conforme determinação legal , no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de DESCONSIDERAR a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763544 Nr: 16132-12.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Banco requerido pessoalmente (via postal, com AR – endereço 

de fls. 18/19) para que se manifeste nos autos e encartem aos mesmos a 

cópia da petição protocolada em 01/07/2013 C-178181, se for de sua 

autoria, consoante certidão de fls. 20 que informa que a mesma não foi 

localizada na Secretaria, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de ser 

desconsiderado seu protocolo.

Ressalto que já houve manifestação do requerente às fls. 21.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 42862-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAMITO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758261 Nr: 10491-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARI APARECIDA CAPELETO 

RODRIGUES, ROGER AUGUSTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta a 

assinatura de pessoa diversa da parte citanda por duas tentativas, desta 

feita impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim 

de intimar a parte autora para manifestar nos presentes autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801035 Nr: 7466-85.2013.811.0041

 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 ANTONIO DIAS DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fls 25.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 375079 Nr: 11476-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOUZA BARBOSA

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

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10184, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1100018 Nr: 10576-87.2016.811.0041

 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): GUSTAVO ALBERTO FRANK BARTHUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819056 Nr: 25346-90.2013.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 281396 Nr: 6539-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto AUTO DE AVALIAÇÃO encartado aos autos as 

fls.199/203 sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91651 Nr: 13052-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG/EUROMOBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, ROBERTO WENCESLAU, HOMERO DE CAMPOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS - 

OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, HOMERO MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605/MT, 

VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611, VICTOR UGO DE SOUSA - 

OAB:9.611/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 14395 Nr: 491-67.2001.811.0041

 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): ANTÔNIO FÉLIX NETO

 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: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 922629 Nr: 45016-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.I – (...) defiro o pedido de penhora online constante de fls. 22 

do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado - R$ 13.670,24 (treze mil, seiscentos e 

setenta reais e vinte e quatro centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao banco executado: Itaú 

Unibanco S/A, (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco executado, 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º 

do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo 

Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II 

– (...) Em face do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença e determino o prosseguimento da ação, em seus ulteriores 

termos.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.: 703577 Nr: 38213-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA REGINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557/MT, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.Devidamente intimados para pagamento do débito, o banco 

executado permaneceu inerte, não pagou a dívida e nem ofereceu bens à 

penhora.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução, entendo que merece deferimento o pedido de 

fls. 105/107.Bem ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante 

as disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro 

o pedido de penhora, constrição, “online” constante de fls. 225/226 e, para 

tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 87.685,73 (oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e 

setenta e três centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao banco executado (...) constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.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.: 1055275 Nr: 48902-53.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIMAL SHOP SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO MARQUES, ARLENE PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772152 Nr: 25248-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Quanto ao único bem apreendido, como não houve localização do 

representante da parte requerida, consolido em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo apreendido às fls. 55/59.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 
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certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755754 Nr: 7806-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DA S BARROS COM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 126 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida às fls. 123, pleiteando o acolhimento 

destes embargos, posto que a decisão foi contraditória, pois, determinou a 

intimação do Banco para cumprimento da sentença, devendo corrigir o 

erro material intimando o devedor executado S. A. da S. Barros Com. ME 

para o pagamento.Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, (...).Razão assiste a embargante no tocante 

à contradição mencionada, pois, indicado o valor de 20% de honorários 

advocatícios quando decorrido o prazo para o cumprimento de 

sentença.Com respaldo no que consta no §1º do artigo 523, bem como no 

§1º do artigo 85, ACOLHO os embargos declaratórios opostos para sanar 

a contradição e omissão ocorridas, fazendo constar na decisão de fls. 

94:“(...)II – Após, as retificações determinadas no item I, intime-se a parte 

executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil 

dispõe serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento 

de sentença.Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

débito, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo 

Civil.IV – Em havendo INÉRCIA da parte executada S. A. da S. Barros Com. 

ME, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão.Cumpra-se.”Mantenho 

a decisão no restante incólume.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830795 Nr: 36488-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURITIBA LEATHER COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

DE COUROS LTDA - ME, JAIRO GUILHERME RODRIGUES

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

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.§ 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 

decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.Assim, o 

exequente deveria ter providenciado a citação válida dos executados 

dentro no prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da 

prescrição intercorrente.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1218232 Nr: 10937-70.2017.811.0041

 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: ACELINA VELASCO RONDON CORREA DA COSTA, 

DJALMA CORRÊA DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506

 Vistos etc.

O Banco embargante apresentou às fls. 137/139 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 119/121, pleiteando o 

acolhimento destes embargos, posto que a decisão foi omissa, com efeito 

modificativo para que seja sanada a omissão no presente julgado, lhe 

sendo cerceado o direito de defesa, pois pretendia a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pela embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828611 Nr: 34465-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO CESAR DE MELO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 102/103 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 99/101, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi omissa, visto que demonstrou de forma 

clara o desconto indevido, requerendo a condenação do requerido.
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Às fls. 72/73, o Banco requerido apresentou contrarrazões aos embargos 

de declaração, argumentando que o requerente pretende a modificação do 

julgado, pretendendo rediscutir a matéria julgada.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pela embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 330462 Nr: 2127-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.§ 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 

decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.Assim, o 

exequente deveria ter providenciado a citação válida do executado dentro 

no prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 403706 Nr: 35633-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 467724 Nr: 34412-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR ANTONIO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730161 Nr: 26193-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE CLAUDINO DA SILVA SHINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 Vistos etc.I – No tocante ao pedido da exequente, vindo à fl. 174, tenho 

que merece prosperar (...) Assim, aplicável a multa cominada pelo art. 523, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil (...) II – Devidamente intimado 

para o pagamento do débito, o banco executado não pagou a dívida e nem 

ofereceu bens à penhora.Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 
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004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 22 da exequente, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito, (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o 

executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81215 Nr: 4221-57.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI NINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:, 

ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 Vistos etc.Diante da desistência do exequente da penhora do imóvel 

realizada às fls. 226, manifestada às fls. 232/233, entendo que merece 

acolhimento o pedido do exequente ali contida.Assim, devidamente 

intimada para o pagamento do débito, a executada não pagou a dívida e 

nem ofereceu bens à penhora.Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 232/233 do exequente, e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito, R$ 149.508,91 (cento e 

quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e um centavos) -, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à executada: (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se a executada, 

pessoalmente, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 21631 Nr: 3730-79.2001.811.0041

 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): JOÃO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79716 Nr: 5647-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, OZANA BAPTISTA GUMAO - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 102032 Nr: 15501-20.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTEL - COOPERTIVA DE ECON. E CRÉD. 

MÚTUO DOS TEL. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

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

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2002, em 

vista da dificuldade de localização de bens em nome dos executados, 

segue o exequente em busca da satisfação do crédito há quase 16 

(dezesseis) anos.

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

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845793 Nr: 49434-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA - ME, JOSENILDO ALVES 

DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se a 

questão noticiada à fl. 96 já foi devidamente resolvida.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 319870 Nr: 21997-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA E CASTRO NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734988 Nr: 31327-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. D. DE CARVALHO CLEMENTINO - ME, 

ROSA LEITE DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da certidão de fls. 44, foi enviado e reiterado Ofício ao Sr. Oficial 

de Justiça João Márcio Miranda Pinheiro, fls. 39 e 41, à fim de esclarecer a 

sua certidão de fls. 34, e este não se manifestou, mesmo devidamente 

intimado (fls. 42/43).

Assim, para que não haja prejuízo ao processo, às partes, intime-se 

novamente o Sr. Oficial de Justiça João Márcio Miranda Pinheiro, para, em 

24 (vinte e quatro) horas, esclarecer a certidão de fls. 34, informando se 

houve a citação das executadas, sob pena de incorrer em Processo 

Administrativo.

II – Cumprido o acima determinado, certifique-se o necessário e retornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 236975 Nr: 6068-50.2006.811.0041

 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): ALCA COMERCIO DE PREGOS E PARAFUSOS 

LTDA, ALCIR FERNANDO BROCCO, JOSELINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATA CINTRA DE CARVALHO - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Diante do 

extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o 

referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

penhorado neste feito, no prazo de 02 (dois) dias, encaminhando cópia do 

extrato de fls. 113 (extrato de sub-conta analítico da antiga Conta Única do 

Estado de Mato Grosso).Ainda, traga o exequente, em 05 (cinco) dias, os 

dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP.Após, expeça-se o competente alvará para 

levantamento da quantia penhorada nestes autos em favor do exequente, 

consoante dados a serem informados, para abatimento do saldo devedor 

dos executados.Também, em vista da presente decisão, revogo a decisão 

de fls. 137, e determino a baixa das restrições inclusas via Renajud (fls. 

138/140).Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1211252 Nr: 8813-17.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAJESTIC ESPORTE BAR LTDA, ILMA MARIA DA SILVA 

ALMEIDA, MILENA OLIVEIRA TOSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376249 Nr: 12410-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJESTIC ESPORTE BAR LTDA, ILMA MARIA 

DA SILVA ALMEIDA, MILENA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Diante do Termo de Conversão de Arresto em Penhora de fls. 64, defiro o 

pedido de fls. 65, assim, expeça-se mandado de avaliação dos bens ali 

constantes.

Comprovante de diligência às fls. 66/67.

Vindo os Laudos, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.
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 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 85605 Nr: 3862-44.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSVIDRO COM. E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652/MT

 Vistos etc.

I – Diante do extrato junto à Conta Única contendo a quantia atualizado de 

R$ 3.871,40, intime-se o exequente, via imprensa, para que traga aos 

autos, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, para o 

devido levantamento da quantia penhorada e depositada nestes autos.

II – Indefiro o item 3 do pleito de fls. 195, posto que já inclusa restrição 

para transferência do bem, como consta às fls. 163.

III – Após, Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 116673 Nr: 5985-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B, STEVE DE PAULA E SILVA - OAB:91671/SP

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2003, em 

vista da dificuldade de localização de bens em nome dos executados, 

segue o exequente em busca da satisfação do crédito há mais de 15 

(quinze) anos.

Assim, antes de analisar os pedidos do exequente de fls. 126 e 129, 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca de possível interesse na emissão da certidão de credito, com a 

extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014573 Nr: 29548-42.2015.811.0041

 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: FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PAULO MONTEIRO 

STEPHAN - OAB:3552/MT, THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - 

OAB:20797 - O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA ALMEIDA - 

OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Vistos etc.

I – Defiro a dilação de prazo pleiteada às fls. 82, da intimação de fls. 79 

para o requerido se manifestar quanto ao valor depositado nos autos, bem 

como quanto à informação do requerente de quitação do contrato.

II – Ainda, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazerem aos autos informação e cópia das decisões proferidas nos autos 

que tramitavam em apenso de n. 13499-23.2015 (código 978881), bem 

como da certidão de trânsito em julgado.

III – Decorridos os prazos acima assinalados, certifique-se e retornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 435060 Nr: 13941-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ DA SILVA CONFEÇOES ME, MARIA JOSÉ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A, USSIEL 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 388010 Nr: 23559-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA., LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE 

FÁTIMA ALMEIDA ALVES, MARCELO VELOSO, ERICA MOTA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS RIBEIRO NEGRAO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Vistos etc.

I – Consoante decisão de fls. “2030”, trata-se de processo sentenciado 

com trânsito em julgado, fls. “2021”.

Após, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença 

– Execução de Honorários, exequente: Luiz Carlos Ribeiro Negrão, e como 

executados: Claudysom Martins Alves, Deise de Fátima Almeida Alves, 

Marcelo Veloso e Erica Mota Pedroso.

II – Manuseando os autos, verifica-se que a numeração a partir das fls. 

1.000 está totalmente equivocada.

Assim, proceda a secretaria à renumeração das folhas dos autos a partir 

da n. 1.000, bem como à abertura de novo volume, pois este extrapola o 

número de folhas que comporta (200 folhas por volume).

III – Desta forma, intimem-se os executados, nos termos dos artigos 513, I 

e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 
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arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação dos executados Claudysom Martins Alves, Deise de Fátima 

Almeida Alves, Marcelo Veloso e Erica Mota Pedroso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 452609 Nr: 24715-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA SIMONE DE SOUZA NOBREGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.I – Devidamente intimado, o Banco executado não manifestou 

acerca da condenação constante de item II da decisão de fls. 181, fixando 

os honorários em sede de cumprimento de sentença em 10% do valor do 

débito.Assim, fixo a multa de 10% (dez por cento), com fundamento no 

artigo 523, §1º, do CPC.(...), defiro o pedido de penhora online constante 

de fls. 195 do exequente Claudia Simone de Souza Nobrega, CPF (...), e, 

para tanto ordeno que se oficie ao BCB, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito de R$ 

2.437,08 (...), por se tratar de honorários advocatícios, já com a multa de 

10% acima fixada, da quantia depositada/penhorada nestes autos 

pertencentes ao executado: Banco Itaucard S/A, CNPJ n. (...), fls. 08, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Para tanto, expeça-se o termo de penhora da quantia acima 

citada, do valor depositado/penhorado nos autos e a ser liberado ao 

Banco executado à título de excesso de execução, constante de fls. 196. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.II – Decorrido o prazo, 

certifique-se, e libere-se a quantia penhorada neste item ao exequente, 

consoante dados de fls. 177, expedindo-se o competente alvará judicial.III 

– Também, não se manifestou o Banco executado acerca do valor tido 

como excesso de execução à seu favor, com a homologação do cálculo 

do contador judicial de fls. 174 em decisão de fls. 188/189.Intime-se o 

Banco executado, via imprensa, para que traga aos autos, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, (...), para o devido 

levantamento da quantia considerada como excesso de execução, com o 

abatimento devido no item I.IV – Cumpridos os itens acima, certifique-se o 

necessário e retornem os autos conclusos para extinção da ação pelo 

cumprimento da obrigação.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 12625 Nr: 1813-30.1998.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADENOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente, revogo o item I da decisão de fls. 

571, posto que o Banco executado está regularmente representado nos 

autos, tendo seu patrono (que não renunciou) procuração nos autos e 

está recebendo as intimações regularmente, Dr. Willian José de Araújo, 

OAB/MT 3.928.

II – Embora no item II tenha sido homologado o cálculo do exequente, o 

prazo para recurso do executado é da decisão de fls. 557/560, e não da 

decisão de fls. 571, logo, revogo parte do item III da decisão de fls. 571, e, 

decorrido o prazo da mencionada decisão de fls. 557/560, haverá 

expedição de alvará ao exequente.

III – Aguarde na Secretaria o decurso de prazo da decisão de fls. 557/560.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 206976 Nr: 19149-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODYR MAX FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o traslado dos documentos necessários para que prossiga 

nestes autos a efetiva liquidação de sentença e execução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 179406 Nr: 26665-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODYR MAX FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos etc.

I – Traslade-se à execução apensa de n. 3123/2008 (código 206976) a 

sentença, julgados das Instâncias Superiores, homologação do cálculo do 

perito e decisão de Agravo de Instrumento, para que ali prossiga a 

liquidação de sentença e execução do contrato.

II – Posto que já houve pagamento e levantamento dos honorários 

advocatícios (fls. 477/478 e 492/493), com o devido trânsito em julgado, 

desapensem-se os autos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes 

com as cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991853 Nr: 19375-56.2015.811.0041

 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: BRUNO RODRIGUES ORTENCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794/O, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - 

OAB:19.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos ao patrono do requerido, consoante informação de fls. 89.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 88, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811096 Nr: 17596-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. V. BASSO - ME, PRISCYLA VERONICA 

BASSO

 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:
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 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, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial 

de Justiça, sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido via mandado, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÂO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81692 Nr: 4445-63.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLENIUM SERV. POSTAIS LTDA, LUIZ 

CARLOS MEDEIROS PACHECO, MARIA ELENA MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

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

OAB:6065/MT, KARINA DA SILVA GODINHO - OAB:15230

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337236 Nr: 8025-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES BEZERRA, HELIETE AUGUSTA 

GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9908, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1025028 Nr: 34331-77.2015.811.0041

 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: IRACI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação do patrono do 

requerido e devendo a intimação da Defensória Pública do Estado de Mato 

Grosso ser feita pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832966 Nr: 38487-79.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G MELHORAMENTOS PRESTADORA DE 

SEVIÇOS LTDA, JOSE CLÁUDIO DA SILVA, GILSON APARECIDO PEREIRA 

DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 88/90, juntou as 

publicações do edital de citação dos requeridos.

Extrai-se da certidão de fls. 91 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 101 informando que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733970 Nr: 30237-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO 

LTDA EPP, ANTONIO ROBERTO POSSAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO - OAB:2.623/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 106, posto que decorridos mais de 06 (seis) 

meses de sua última manifestação, e a suspensão do andamento não tem 

o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a 

quantidade de processos na secretaria.

Diante do indeferimento do pedido de suspensão, intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação 

e arquivamento do feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814040 Nr: 20513-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA BASTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO BMG S.A., BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, CARLA DA PRATO CAMPOS - OAB:156844/SP, 

EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Vistos etc. I – Banco Semear S/A devidamente qualificado e 

representado, nos autos de Ação de Declaração de Superendividamento 

c/c Revisional de Contrato, Indenização por Danos Morais e pedido de 

Antecipação de Tutela que move Joao Evangelista Bastos Silva, 

apresentou às fls. 546/550 Embargos de Declaração da sentença 

proferida às fls. 545, alegando erro material na referida sentença, 

pugnando ao final pelo acolhimento dos presentes embargos e o 

aclaramento do decisum. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 
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vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

(...) Razão pelo qual o embargado pleiteou a extinção da ação às fls. 

506/507. Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo 

embargante, tenho que o pedido merece acolhimento. Com essas 

considerações, recebo os embargos declaratórios e ACOLHO os mesmos, 

no tocante ao erro material ocorrido, corrigindo o dispositivo da sentença, 

que conterá o seguinte: “João Evangelista Bastos da Silva propôs Ação de 

Declaração de Superendividamento c/c Revisional de Contrato, 

Indenização por Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela em face 

de Banco Semear S/A, Banco Bonsucesso S/A, Banco Panamericano S/A, 

Banco BMG S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Cruzeiro do Sul S/A, no 

entanto requereu desistência do feito às fls. 506/507. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 267, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente, obrigação que fica 

suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que 

lhes foram concedidos, consoante Lei 1.060/50. (...)” II – Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1096113 Nr: 8909-66.2016.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RANGEL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118560 Nr: 18142-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COSTA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATACINO TEIXEIRA GOMES - 

OAB:OAB/MS 10.301

 Vistos etc.

Intime-se o requerido para manifestar sobre a petição de fls. 71/79, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794051 Nr: 354-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR IRENE DE SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de fls. 77/78.

 Expeça-se Carta Precatória Itinerante para a Comarca de São Paulo/SP, 

objetivando a busca e apreensão da cópia do contrato de empréstimo 

consignado em folha de pagamento, firmado entre as partes, a ser 

cumprido na agência do banco executado, no endereço informando às fls. 

78, consoante determinação de exibição contida na sentença de fls. 

48/50.

 Ressaltando que a parte exequente é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1000052 Nr: 23469-47.2015.811.0041

 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): ANDRE LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para manifestar a consulta de endereço via 

Bacen/Jud (Banco Central) anexa, bem ainda, para adotar medidas 

visando o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751263 Nr: 3010-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DA SILVA PEREIRA - ME, ALOIR 

RODRIGO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 87/101, 

devendo passar a integrá-lo IResolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

II – Após, intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737025 Nr: 33486-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA MARIA SANCHES 

CORTINHAS, CARLOS VIEIRA SANCHES

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

OAB:, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Intime-se o Banco requerente para manifestar sobre a petição de fls. 

128/130, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005267 Nr: 25648-51.2015.811.0041

 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: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN, VIRNA MILHOMEM 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:24.956, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA 

LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Vistos etc.

Diante do depósito constantes nestes autos de fls. 213 e do extrato 

fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o referido 

processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação dos valores 

depositados, devendo a Sra. Gestora encaminhar uma cópia do 

comprovante de depósito judicial, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126344 Nr: 21450-34.2016.811.0041

 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): ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Banco Honda S/A em face de Alessandra Maria de Oliveira 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 (fls. 54/56).É o relatório.Fundamento e 

Decido.O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre a 

alienação (...) 9. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078364 Nr: 444-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em 

relação à Receita Federal, dos executados:

 - Campo Veículos Ltda, CNPJ nº. 04.845.585/0001-00;

- Antônio César Alves Duarte, CPF n°. 603.931.061-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082421 Nr: 2678-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO F DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, JOAO BARBOSA - OAB:4246 PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, do requerido:

- Claudio F. da Silva, CPF n°. 559.240.341-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1068337 Nr: 54662-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDENÇA 

PAGLIARINI - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912519 Nr: 38570-61.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME, NELZITA FRANCA DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro por ora, o pedido de citação por edital de fls. 64, tendo em vista 

tratar-se de medida de exceção, uma vez que o requerente não esgotou 

todos os meios disponíveis para localização dos endereços dos 

requeridos.

 Diante disso, intime-se o requerente, para adotar medidas visando o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099886 Nr: 10526-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES MARIA FIGUEIREDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para regularizar a sucessão processual da 

executada Inês Maria Figueiredo de Moraes, de acordo com as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.

Dessa forma, a parte executada deve ser representada, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o douto patrono da exequente, no prazo de 30 dias, com o 

acima determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799200 Nr: 5619-48.2013.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A/MT, IONEIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A/MT, JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos constato que houve uma tentativa de 

cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, sendo assim, 

defiro o pedido de fls. 38, desentranhe-se o mandado de busca, 

apreensão e citação de fls. 29, para cumprimento no endereço indicado às 

fls. 38, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1012442 Nr: 28564-58.2015.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 60/73, 

devendo passar a integrá-lo IResolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

II – Após, intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, 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.: 232139 Nr: 1560-61.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE HELD LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.555-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 147/149, juntou 

as publicações do edital de citação do requerido.

Extrai-se da certidão de fls. 156 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 156 informando que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855326 Nr: 57788-12.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP, AUGUSTO 

CESAR MENEZES E SILVA, JULIANO MENEZES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 96/99, juntou as 

publicações do edital de citação dos requeridos.

Extrai-se da certidão de fls. 101 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 101 informando que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162772 Nr: 37090-77.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA GONÇALVES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, e, de 

consequência, determino que a parte requerida exiba, em 30 (trinta) dias, 

cópia do contrato firmado entre as partes que deu origem aos descontos 

mensais da rubrica “Brasil Prev” na conta bancária da requerente, sob as 

penas do artigo 359 do CPC (que serão aplicadas na ação principal). 

Condeno o banco Requerido no pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 20 do 

Código de Processo Civil. 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.: 827041 Nr: 32933-66.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:, SÉRVIO TÚLIO 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:10458

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que trata-se os 

presentes autos de Ação de cobrança sob o pálio do Rito Ordinário, desta 

feita verifico que consta litisconsórcio passivo em que os requeridos: 

Alberny Rodrigues Brianez e Vanilda rodrigues Brianez e Briaze 

Construtora Ltda EPP ainda não foram citados, desta feita impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o 

endereço atualizado dos mesmos a fim de dar o devido prosseguimento ao 

feito, sob pena de desistência tácita quanto aos requeridos não citados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747826 Nr: 45091-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAT TRANSPORTES LTDA, MARCOS ANDRÉ 

GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado e representado, 

nos autos da Ação de Execução por Título executivo Extrajudicial que 

move em face de Jat Transportes Ltda e Marcos André Garcia Pereira, 

apresentou às fls. 51/55, Embargos de Declaração da sentença proferida 

às fls. 48/50 dos autos, alegando a existência de omissão e contradição, 

pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto omisso e contraditório e 

aclarar a r. decisão.Atendendo ao comando do art. 537 do CPC, vieram-me 

os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.(...) Tenho que 

o pedido do embargante merece parcial acolhimento, para sanar o erro 

material. Assim, com essas considerações, acolho parcialmente os 

embargos declaratórios, para sanar a contradição existente na sentença 

de fls. 48v, parágrafo terceiro, passando a retificar o seguinte:“É possível 

se verificar que o exequente se manifestou informando o novo endereço 

da parte executada somente em data de 07/10/2016, ou seja, o processo 

em análise ficou sem o devido impulsionamento por mais de 04 anos (fls. 

19, 27, 35).”Mantenho a sentença no restante incólume.O que objetiva o 

embargante, por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já 

abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que só será possível 

através do recurso cabível.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 161924 Nr: 12795-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 199/200, tendo em vista que a parte 

executada não não foi citada deixo de intimá-la para apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796815 Nr: 3177-12.2013.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA OLMEDO FERNANDES ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo junto ao DETRAN às fls. 92/93, 

em razão de não ter sido a restrição lá existente determinada por este 

juízo, trata-se de averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Diante disso, intime-se o Banco exequente para manifestar sobre a 
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petição de fls. 92/93, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233650 Nr: 2946-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e 

de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 

487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que, 

inexiste patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da 

execução da liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756393 Nr: 8489-03.2012.811.0041

 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 FINANCIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP, MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...).DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à 

requerida nos autos pela ausência da execução da liminar.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725422 Nr: 21146-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC - FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro a ocorrência da prescrição intercorrente e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil, bem como desconstituo 

o título que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco requerente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos 

autos, ausência de efetivação da liminar ou citação do requerido.Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas. Ficam as partes autorizadas a 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733243 Nr: 29475-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro a ocorrência da prescrição intercorrente e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à 

requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ficam as 

partes autorizadas a pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763534 Nr: 16122-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, 

declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia 

dos documentos pretendidos pelo requerente às fls. 34/35, o contrato 

firmado entre as partes, documento que alude ao pedido inicial.Proceda a 

Secretaria a retificação do polo passivo da presente demanda devendo 

passar a constar BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, registrando-se as alterações no sistema.Condeno o Banco 

requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do 

CPC.Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032182-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA (REQUERENTE)

LEANDRO COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 189 de 473



MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032182-23.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Raquel 

Oliveira Segundo Nogueira e Leandro Costa Garcia ingressou com Ação 

de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência em face de Sistema Fácil Incorporadora 

Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda e Banco Rodobens S/A. Afirmam os 

requerentes que firmaram com o requerido um contrato de financiamento 

de um imóvel, no valor de R$ 240.000,00, a ser pago em 180 parcelas 

mensais de R$ 2.888,57. Que há incidência indevida no contrato de juros 

abusivos, capitalização de juros, correções elevadas Assim, em sede de 

tutela antecipada, requer seja autorizada a consignação em juízo no valor 

contratado, sejam mantidos na posse do bem, a inversão do ônus da 

prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em vista das manifestações dos requerentes, 

defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, 

ante a alegação de impossibilidade momentânea dos requerentes de 

custearem as despesas processuais, garantindo-lhes, dessa forma, o 

direito constitucional de acesso à Justiça. No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Neste 

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). Pelo exposto em sua petição inicial, por pleitear a consignação 

em juízo do valor contratado, defiro o pedido dos requerentes para 

depósito em juízo, entretanto, condicionado ao depósito de todas as 

parcelas em atraso até a data do efetivo depósito, para a sua manutenção 

na posse do bem, até julgamento final da lide Assim, intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consignem em juízo 

tais valores. Por se tratarem de prestações periódicas, uma vez 

consignado o débito das parcelas vencidas, poderão os requerentes 

continuarem 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, bem como 

para manutenção da tutela aqui concedida. Após, citem-se os requeridos 

para contestarem a ação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de maio de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006708-16.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Margarida 

Roberto de Moraes ingressou com Ação para Declarar a Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de 

Tutela em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é funcionária 

público municipal, e no mês de novembro/2011 realizou junto ao requerido 

um empréstimo consignado, lhe sendo creditada a quantia de R$ 1.001,00 

em 08/11/2011, porém nunca recebeu a sua via do contrato, solicitando o 

prazo do contrato de 36 meses. Junto ao Procon constatou que não se 

tratava de empréstimo consignado e sim de cartão de crédito, tendo pago 

76 parcelas de R$ 61,50, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Embora tenha trazido 

uma folha junto ao ID, não se trata do contrato firmado, muito menos de 

sua integralidade, trata-se de um “saque complementar”. 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 a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 
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o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito da 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, a 

integralidade do contrato firmado entre as partes. 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. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de maio de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011546-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011546-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo SCANIA/ R440A 6X4 3E, Ano Fabricação/Modelo 

2012/2013, Chassi 9BSR6X400D3820269, RENAVAM 00510026788, Placa 

AWN-6690, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 23 de maio 

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: 1010505-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 0 5 0 5 - 9 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CEREAL SUL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo GENERAL MOTORS/ 

CORVETTE, Ano Fabr icação/Modelo 2008/2008,  Chassi 

1G1YY26W185113918, RENAVAM 00118602160, Placa KGC-1088, Cor 

AMARELA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 23 de maio 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: 1012953-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 2 9 5 3 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO VITOR DE 

ARAUJO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – O presente feito foi 

sentenciado junto ao ID 10765875, com fundamento na falta de 

comprovação da mora, no entanto, observa-se no ID 9620964, que a parte 

requerente acostou aos autos documento comprobatório da constituição 

em mora do devedor e, por lapso deste Juízo, a sentença foi proferida em 

21/11/2017. Assim, defiro o pedido de ID 10847540. Diante do equívoco 

cometido pelo Juízo, a sentença preferida junto ao ID 9620964, restou 

prejudicada, pois ausentes os fundamentos que a instruíram. Desse modo, 

declaro a ineficácia da sentença junto ao ID 9620964, determino o 

prosseguimento do feito com o deferimento da emenda a inicial. II – Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem Marca/modelo VOKSWAGEN/ GOL CITY MB, 

Cor BRANCA, Ano 2014/2015, Placa QBI-8938, RENAVAM 1016444220, 

chassi 9BWAA45UFP067872,depositando-o em mãos do requerente, 
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mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. Defiro somente o "caput" do artigo 212 

do Código de Processo Civil. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 

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. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA 

QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 23 de maio 

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: 1037194-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR MATOS CONSTANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037194-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NAIR MATOS 

CONSTANTINO Decisão Interlocutória Vistos etc. I - Intime-se o requerente 

para manifestar sobre a petição junto ao ID 12672353, no prazo de 05 

(cinco) dias. II - Diante do interesse da parte requerida, vindo na petição 

de ID 12672353, bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

designo audiência de conciliação, para o dia 11/07/2018 às 15:00 horas, 

para tentativa de conciliação nos presentes autos, devendo as partes, 

comparecerem à audiência munidas de proposta de solução amigável. E 

para tanto, intimem-se as partes, devendo a parte requerida ser intimada 

pelo correio. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 23 de maio de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018851-08.2016.8.11.0041

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:

ALEXANDRE FERREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018851-08.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALEXANDRE FERREIRA DE AMORIM 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/PARATI 1.6, 

Ano Fabricação/Modelo 2007, Chassi 9BWDB05W78T077814, Placa 

NJA-4450, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente 

para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 23 de maio 

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: 1001062-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FEBOLI MANSANO DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001062-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FERNANDA FEBOLI MANSANO DE ABREU Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Banco J. Safra S/A devidamente qualificado, 

nos autos de Ação de Busca e Apreensão que move em face de 

Fernanda Feboli Mansano de Abreu, apresentou junto ao ID 12446619, 

Embargos de Declaração da decisão proferida no ID 12354355 dos autos, 

alegando a existência de obscuridade, omissão e contradição, pleiteando 

o acolhimento destes para suprir ponto contraditório 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). Aduz o banco embargante 

que a decisão foi obscura, omissa e contraditória ao determinar de 

pagamento de despesas para remoção do veículo, nos casos em que o 

objeto da ação estiver apreendido no pátio do Detran-MT, bem ainda, ao 

determinar a citação da embargada para purgar a mora no prazo de 05 

(cinco) dias. Questiona ainda o Banco embargante, a presença da figura 

do localizador para acompanhar o Oficial de Justiça durante o 

cumprimento do mandado. Postulando ao final que a referida decisão deve 

ser sanada, para evitar maiores e futuros transtornos. O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. O que objetivam os embargantes, por meio 

dos presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme 
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fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na 

decisão guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, o que só será possível através do recurso 

cabível. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. II 

– Expeça-se o mandado de busca, apreensão e citação junto ao ID 

12354355, para cumprimento no endereço indicado na petição inicial, 

tendo em vista que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça encontra-se junto ao ID 114558908. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de 

maio 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: 1004667-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004667-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Banco J. Safra S/A devidamente qualificado, nos autos de 

Ação de Busca e Apreensão que move em face de Alexsandro Oliveira da 

SIlva, apresentou junto ao ID 12158062, Embargos de Declaração da 

decisão proferida no ID 12076413 dos autos, alegando a existência de 

obscuridade, omissão e contradição, pleiteando o acolhimento destes para 

suprir ponto contraditório 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). Aduz o banco embargante que a decisão foi obscura, 

omissa e contraditória ao determinar de pagamento de despesas para 

remoção do veículo, nos casos em que o objeto da ação estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, bem ainda, ao determinar a citação da 

embargada para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias. Questiona 

ainda o Banco embargante, a presença da figura do localizador para 

acompanhar o Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado. 

Postulando ao final que a referida decisão deve ser sanada, para evitar 

maiores e futuros transtornos. O pedido do embargante não merece 

prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma contradição, obscuridade 

ou omissão a ser sanada através dos embargos. Ademais, consta na 

decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda 

questionados pelo embargante, sendo esta extremamente clara em sua 

totalidade, assim não pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. O 

que objetivam os embargantes, por meio dos presentes embargos é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão, tratando-se de 

matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o 

que só será possível através do recurso cabível. Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão. II – Defiro o pedido de emenda 

à inicial vindo junto ao ID 12883131, expeça-se o mandado de busca, 

apreensão e citação junto ao ID 12076413, para cumprimento no endereço 

indicado na petição inicial, tendo em vista que o comprovante de depósito 

de diligência do Sr. Oficial de Justiça encontra-se às fls. 4 e 5, ID 1198405. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 24 de maio 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: 1013988-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013988-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, 

Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 9BD17164LD5831041, 

Renavam 00471072311, Placa OAX-0042, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 24 de maio 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013978-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZE MARIA MANOSSO VON MECHELN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT0015133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013978-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDILZE MARIA MANOSSO 

VON MECHELN REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Decisão Interlocutória Vistos etc. Cumpra a Secretaria a decisão proferida 

junto ao ID 13329667, pelo juízo deprecante da Comarca de Itiquira- MT, 

com urgência. Ressaltando que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Após, cumprida com êxito, devolva-se à 

Comarca de Origem, mediante a adoção das formalidades legais. Às 

providências. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1282049 Nr: 2418-72.2018.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE- MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, RENAN CESAR 

MARCOLINO NUNES, VETOR ASSESSORIA E PESQUISA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:OAB/MT 

12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaul Nunes - OAB:12211-B, 

José Eduardo Polisei Gonçalves - OAB:12009, Jsckson F. C. 

Coutinho - OAB:9172-B

 Em seguida, o MM. Juiz assim decidiu:

“Considerando a insistência do Ministério Público e da Defesa na oitiva das 

testemunhas Antônio Humberto de Oliveira, Welyda Cristina de Carvalho e 

Néia de Araújo Marques, redesigno a presente audiência para 14 de 

agosto de 2018, às 14:00h.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a Defesa fornecer o endereço 

atual das testemunhas Antônio Humberto de Oliveira, ressaltando, desde 

já, que, se a Defesa não fornecer aludido endereço e não apresentar a 

testemunha na audiência acima designada, nos termos do art. 455, §§ 2º e 

3º do CPP, será reconhecida a desistência tácita da oitiva da mesma, por 

parte da Defesa.

 Fornecido, pela Defesa, o endereço atual da testemunha Antônio 

Humberto de Oliveira, expeça-se o necessário.

 Quanto às demais testemunhas, expeça-se mandado de intimação, com 

as advertências de praxe.

Oficie-se ao r. Juízo deprecante, encaminhando cópia deste termo e 

solicitando as providências necessárias para que o Ministério Público se 

manifeste quando à testemunha Antônio Humberto de Oliveira, nos termos 

da decisão acima consignado.

 Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1118289 Nr: 18027-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, IRACY DAS GRAÇAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC., ANA LIDIA SOUSA MARQUES - 

OAB:3654, Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do Estado) - 

OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, 

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:12055, LUIZ EDUARDO DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR - 

OAB:3567-B/MT, MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, VICTOR RIBEIRO DA SILVA 

MAIA TEIXEIRA - OAB:18333-O

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a permanência da requerida Iracy das Graças Ferreira no 

serviço público, ao transformar seu emprego em cargo estatutário (Ato 

OS/MD 027/90); e ainda, declarar nulo todos os atos administrativos 

subsequentes que lhe concederam enquadramento, progressão, 

incorporação, em especial o Ato nº. 606/2003 que a enquadrou no cargo 

de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT. Condeno a requerida 

Iracy das Graças Ferreira ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à requerida Iracy das Graças Ferreira, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato 

OS/MD/027/90, que transformou o contrato CLT em cargo regido pelo 

regime estatutário, 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.: 1142914 Nr: 28660-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUXILIADORA MARIA GOMES, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, GUSTAVO DI 

ANGELLIS D SILVA ALVES - OAB:OAB-DF 40.561, LÉO DA SILVA 

ALVES - OAB:7621/DF, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA 

- OAB:8.534, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos n. 

1.267/2001 e n. OMD 027/90, que concederam à requerida Auxiliadora 

Maria Gomes a indevida estabilidade excepcional no serviço público no 

cargo de Técnico de Apoio Legislativo, anulando-se, por arrastamento, 

todos os atos administrativos subsequentes que lhe concederam 

enquadramento, reenquadramento, progressão, incorporação e etc. 

Condeno a requerida Auxiliadora Maria Gomes ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois 

incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato 

Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na 

pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, interrompam o pagamento à requerida Auxiliadora Maria Gomes, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos 

OMD/027/90 e 1.267/2001, 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.: 1126143 Nr: 21378-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TIBURTINO DE OLIVEIRA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA-MT, MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., Diego de Mamam Dorigatti (Procurador 

do Estado) - OAB:13647-A, JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - 

OAB:17149, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( PROCURADOR MUNICÍPIO) - 

OAB:2.838

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifica-se que a pretensão deduzida nesta ação é 

revogar a concessão da pensão por morte paga pelo Mato Grosso 

Previdência - MTPREV ao requerido Marcos Tiburtino de Oliveira, pois é 

decorrente da acumulação inconstitucional de cargos.

 Os requeridos foram citados e apresentaram contestações, a exceção do 

Mato Grosso Previdência – MT PREV (ref. 72).
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 O representante do Ministério Público manifestou pela designação de 

audiência de conciliação (ref. 76), contudo, como bem consta na inicial, o 

objeto desta lide é indisponível, trata de inconstitucionalidade de ato e, 

portanto, não admite composição entre as partes (art. 334, §4º, II, CPC), 

motivo pelo qual, indefiro o pedido.

 A questão sub judice é unicamente de direito e o processo está 

suficientemente instruído com documentos que permitem o conhecimento e 

julgamento da lide.

 Entretanto, considerando que ao proferir a sentença, o juiz deve 

considerar o estado atual em que se encontra a coisa e, portanto, os fatos 

supervenientes que tenham influência no julgamento do mérito, de modo 

que a prestação jurisdicional não seja mera resposta às formulações 

iniciais e, ainda, o disposto no art. 10 e no art. 493 e parágrafo único, 

ambos do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

quinze (15) dias, acerca da desistência da pensão por morte manifestada 

pelo requerido administrativamente após o ajuizamento desta ação.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037165-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ADRIEN DE CARVALHO DUARTE MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROSSETTO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1037165-65.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca do cálculo judicial, no prazo de 5 

dias, . CUIABÁ, 28 de maio de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

HILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LAYSE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

JOSÉ LEANDRO SAMPAIO (REQUERIDO)

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LUCIENE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO (REQUERIDO)

LEONIL PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1000204-91.2018.8.11.0041 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 que manifeste-se acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 29 de maio de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741040 Nr: 37817-12.2011.811.0041

 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: RDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCFV, VFV, LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS, 

para devolução dos autos nº 37817-12.2011.811.0041, Protocolo 741040, 

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.: 162815 Nr: 13334-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 13334-59.2004.811.0041, 

Protocolo 162815, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 345075 Nr: 15726-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADAL, JDAC, JMDA, PLDA, JBDA, JHDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, HAMILTON LOBO MENDES - OAB:7267, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16240, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, PAULO FERNANDO 

PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, WARLLEY NUNES BORGES - 

OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 345075

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 1486.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório desta 

Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324959 Nr: 25262-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDM, MVC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - 

OAB:16.472/MT, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GONÇALO ADÃO 

DE ARRUDA SANTOS, para devolução dos autos nº 

25262-02.2007.811.0041, Protocolo 324959, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1144062 Nr: 29221-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMCR, LBDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22009/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 13:00 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076565 Nr: 58302-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCADS, JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA 

- OAB:OAB/MT 14.538

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 16:20 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 395540 Nr: 30504-68.2009.811.0041

 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: JKNDS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 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: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16240

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 17:40 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 415899 Nr: 3868-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 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: ANDERSON BETTANI DE 

BARROS - OAB:7.901-MT, GRASIELA ELISAINE GANSER - 

OAB:9.899/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 17:00 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1152458 Nr: 32758-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDA, JLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 15:40 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1058060 Nr: 50077-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARDO, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1133420 Nr: 24355-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDSJ, EBDS, ERDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 14:20 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 
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Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1014214 Nr: 29404-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSC, JLDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 13:40 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1144060 Nr: 29219-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMCR, LBDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 13:00 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 893384 Nr: 25477-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMBS, FMBS, SAM, GMBS, VMBS, BMBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDBS, ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES MARTINS 

FILHO - OAB:12.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES para comparecerem neste 

juízo, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 17:40 HORAS, face à Parceria deste Juízo com a 

Defensoria Pública do Estado na consecução do Projeto “Diálogo com a 

Defensoria Pública”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013134-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAULINHO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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: 

1013134-44.2018.8.11.0041. AUTOR: SYLVIA LETICIA LEMOS DA SILVA 

RÉU: GILSON PAULINHO DA SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. O documento constante no 

Id. 13214073 demonstra o vínculo de parentesco existente entre o 

requerido e a infante, visto que, são pai e filha. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), justificando-se o 

arbitramento neste valor ante a alegada profissão do demandado. O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha, 

perante a Empresa Gilson Paulinho da Silva – Endereço: Av. Governador 

Dante Martins de Oliveira, nº 1580, Bairro: Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, 

CEP: 78060-003, e depósito na conta bancária que deverá ser informada 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Os alimentos incidirão, também, 

nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 26 de junho de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre 

advogado. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] Endereço: Rua: Dante Martins de Oliveira, nº 1352, 

Bairro: Pedregal, em Cuiabá/MT, CEP: 78060-175. ZONA: 04

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011902-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERACI BOTELHO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO OAB - MT0018542A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (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: 

1011902-94.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ERACI BOTELHO 

DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Defiro 

a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Proceda-se a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos 

em nome do falecido MANOEL BENEDITO DE ARAUJO, CPF nº 

103.479.841-34 e CNPJ 01.384.452/0001-87, filiação Irineu Antonio de 

Araujo e Antonia Alexandrina Araujo. Em sendo negativas as buscas, 

oficie-se o Banco Itaú, para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, o 

valor existente em nome do de cujus. Na comunicação, faça constar que 

todo e qualquer valor existente, deverá ser transferido para a conta 

judicial, devidamente vinculada aos autos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de 

maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032217-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

NATHALIA DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1032217-80.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 33.505,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 
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6858/80 (74)/[SUCESSÃO, Sucessão Provisória]. Parte Autora: 

REQUERENTE: HILTON DE ANDRADE TARABAL, NATHALIA DE ANDRADE 

TARABAL Vistos etc. Ante às informações do id.12827275, determino a 

utilização do Sistema BACENJUD, para obtenção dos extratos bancários 

do falecido Hilton Tarabal, CPF nº 428.304.947-68, perante à Caixa 

Econômica Federal, no período de 01.09.17 a 17.10.2017. Com as 

providências, intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, 

para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013166-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARTINS COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013166-49.2018.8.11.0041. AUTOR: CLAUDIO SANTANA COSTA RÉU: 

LARISSA MARTINS COSTA Vistos etc. Defiro a gratuidade processual, 

nos termos da Lei 1060/50. O pedido de antecipação da tutela de urgência 

poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, com 

base nos requisitos ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que 

estabelece: “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.” A probabilidade do direito exigida 

pelo caput do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como 

aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito 

pretendido, restou demonstrada nos autos, de acordo com as provas 

apresentadas pelo autor, tendo em vista que sua filha Larissa contraiu 

núpcias na data de 14.04.2018, conforme certidão constante no Id. 

13219634. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a 

liminar pretendida, pelo que, exonero, provisoriamente, o autor do 

pagamento dos alimentos, até ulterior deliberação. Oficie-se a SEGES-MT, 

para que cesse o desconto, em folha de pagamento do requerente, à título 

de pensão alimentícia, até nova comunicação. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 26 de junho de 2018, às 09:00 horas, a ser 

presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre 

advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: 

Rua J, Quadra 07, Lote 03, nº 1063, Bairro: Nova Conquista, em 

Cuiabá/MT, CEP: 78056-023. ZONA: 06

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004756-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA HERANI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ OAB - MT21632/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004756-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WILZA HERANI DE PAULA 

Vistos. Acolho os autos na forma declinada. A certidão de óbito informa 

que o de cujus deixou 3 (três) filhos. Portanto, até prova em contrário, 

todos têm direito ao que pleiteia a requerente. Sobre isso, diga a autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, declinando os nomes e a qualificação dos 

demais herdeiros ou requerendo o que entender de direito. A razão deste 

despacho está no próprio art. 1º da Lei nº 6.858/1980, transcrito pela 

requerente, que determina o pagamento em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030803-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE VERONA CABRIOT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILMAR VERONA CABRIOTTI (REQUERENTE)

GIL CELIO CABRIOT (REQUERENTE)

GENY CABRIOTTE VIEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA CABRIOTTI RODRIGUES DANNA (REQUERENTE)

GILENO VERONA CABRIOT (REQUERENTE)

GILBERTO CABRIOTTI VERONA (REQUERENTE)

GILSON VERONA CABRIOT (REQUERENTE)

GILMARA VERONA CABRIOT SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI VERONA CABRIOT (REQUERIDO)

ANTONIO CABRIOT (REQUERIDO)

 

Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 12641105. 

Aguarde-se pelo prazo postulado, após, intime-se o inventariante para que 

dê andamento ao processo, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1019843-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. F. M. (REQUERENTE)

T. V. D. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS OAB - MT0019268A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1019843-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: TATIANA VALESKA DE 

ASSIS DANTAS, FERNANDO DA FONSECA MELO Vistos. Tatiana Valeska 

de Assis Dantas e Fernando da Fonseca Melo aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo - ID 8283810. Determinada a emenda da inicial 

(id. 9269976), foi devidamente atendida pelos requerentes (id. 10032760). 

É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, 

direito cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal 

dispensou de qualquer requisito, de modo que pode ser exercido pela 

simples manifestação de vontade dos cônjuges. A certidão de casamento 

encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Custas 

pagas (id. 10032760). P. I. C. Cuiabá/MT, 25.05.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020498-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ HAUAGGE WOLFF (REQUERENTE)

RODOLFO DEMETRIO HAUAGGE WOLFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALBERTO HAUAGGE WOLFF (INVENTARIADO)

 

Visto. Considerando que foi informado o CPF do de cujus, promova-se o 
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cumprimento das decisões proferidas com id. 4518518 e 9719270. Após, 

digam os requerentes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014215-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21169/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1014215-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA LENI PEREIRA DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS 

Vistos. Sobre o parecer do Ministério Público (id. 9744794), diga a 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, renove-se a vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013592-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENE MARIA LOTTI OAB - RO3909 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. A. (REQUERIDO)

 

Visto. 1. Trata-se de carta precatória que foi distribuída, pela própria parte, 

sem comprovação do recolhimento das custas ou da comunicação da 

concessão da gratuidade processual. 2. Intime-se o requerente para que 

efetue o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de devolução. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

promova-se sua imediata devolução ao Juízo Deprecante. 4. Comprovado 

o recolhimento, promova-se o cumprimento, servindo a própria carta 

precatória como mandado. 5. Por fim, comunique-se o Juízo Deprecante e 

arquive-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001517-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZUSKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA SIQUEIRA BEZUSKA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de ação de exoneração de alimentos em que foi 

redesignada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

30.5.2018, às 15h, em razão da ausência da parte requerida. Entretanto, o 

advogado da requerida novamente postula redesignação da audiência, 

justificando que se encontra no município de Novo São Joaquim-MT, 

"impossibilitado de comprar combustível para abastecer e comparecer a 

capital". Não obstante esta seja a terceira audiência que o nobre 

advogado da parte requerida justifica a impossibilidade de comparecer, 

diante da caótica situação em que se encontra o país, provocada pela 

notória "greve dos caminhoneiros", defiro o requerimento formulado com 

id. 13429648. Redesigno, por isso, a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 27 de junho de 2018, às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259963 Nr: 60-78.1974.811.0041

 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: VGVEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI, para 

devolução dos autos nº 60-78.1974.811.0041, Protocolo 259963, 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.: 254242 Nr: 19100-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMR, ACdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDNLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE SOUZA 

DORILÊO - OAB:7.164/MT, GERMANO LEITE DE MELLO - OAB:7664/MT, 

MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE 

SOUZA - OAB:7164/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO DEVESSA 

CINTRA, para devolução dos autos nº 19100-25.2006.811.0041, Protocolo 

254242, 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.: 177221 Nr: 24887-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDC, NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX RODRIGO MARTINS 

QUIRINO - OAB:360806, HENRIQUE RICARDO DE SOUZA SELLAN - 

OAB:302520, LUCIANE COSTA POSSARI - OAB:17643

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente para que manifeste requerendo o que entender 

de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 430845 Nr: 5305-35.1995.811.0041

 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: EFISIO DE SOUZA GRIGGI, JANIR OSVALDINA DE 

SOUZA, JANICÉYA DE SOUZA GUIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFISIO GRIGGI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente para proceder ao recolhimento 

da diligência para cumprimento do mandado, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 152169 Nr: 6357-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLSDS, GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - 

OAB:13688/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, GIOVANA 

CESAR SCHERNER - OAB:18093, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:1226

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente, para que, dentro do prazo de 

15 dias, manifeste requerendo o que entender de direito, sob pena de 

retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 781254 Nr: 34837-58.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDF, SGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, 

manifeste acerca do desarquivamento dos autos, sob pena de retorno 

deste ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 183699 Nr: 30721-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE, J. P. A, 

TEREZINHA DE ALBUQUERQUE, LENIR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLARICE ALBERNAZ DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar os herdeiros a manifestarem nos autos, no prazo comum de 15 

dias.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001757-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISE DOS REIS SANTOS OAB - 034.133.771-40 (REPRESENTANTE)

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001757-76.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JEANDRA CAROLINE PEREIRA SANTOS Endereço: parque das nacoes, 

35, apto 411, alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: MAISE DOS 

REIS SANTOS Endereço: Parque das Nacoes, 35, Apto 411, Alvorada, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 PARTE REQUERIDA: Nome: VALMIR DIAS 

PEREIRA Endereço: Rua Turmalina, Quadra 15, Casa 17, Quadra 15, Casa 

17 Extensao do Parque Atalaia, Alto do Sao Goncalo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) 

REQUERENTE(S), acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (ID N.13345536), 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,24 de maio de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009193-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. D. S. R. (AUTOR)

I. J. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. A. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1009193-86.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: Y. S. D. 

S. R. Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 586, - ATÉ 861/862, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 Nome: IARA JEANINE DA SILVA 

MORAES Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 586, - ATÉ 861/862, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 PARTE REQUERIDA: 

Nome: ANTONIO NETO ALVES RODRIGUES Endereço: RUA DO JOÃO DE 

BARRO, 305, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-305 

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. 13348564), 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,24 de maio de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002915-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1002915-69.2018.8.11.0041. Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de união estável pós mortem. Vistos, 

etc... Observa-se que intimada, a Requerente instruiu os autos com cópia 

de sua certidão de casamento averbada, reconheceu firma das 

declarações acostadas sob o sob o Id n. 11701116, pág. 1/3, e juntou aos 

autos certidão de óbito do falecido, Id n. 12530725, 12613966 e 13023255. 

Assim, passo a analisar o pedido inicial. 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. 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 19/07/2018 às 14:00 horas. 

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, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 
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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 a 

Requerente, através de seus d. patronos, para comparecer na audiência 

acima designada. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340322 Nr: 10546-33.2008.811.0041

 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: DSDA, CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS, para devolução dos 

autos nº 10546-33.2008.811.0041, Protocolo 340322, 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.: 47263 Nr: 11067-22.2001.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCPT, OPT, EBTJ, ATN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO, para devolução dos autos nº 11067-22.2001.811.0041, 

Protocolo 47263, 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.: 843597 Nr: 47489-73.2013.811.0041

 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: WCP, LFBDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO LUIZ 

LOPES DA SILVA, para devolução dos autos nº 47489-73.2013.811.0041, 

Protocolo 843597, 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.: 162604 Nr: 13145-81.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCM, ACSDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUCIO DE ARRUDA - 

OAB:4521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCÉLIA BASTO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 13145-81.2004.811.0041, Protocolo 

162604, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 899015 Nr: 29065-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSV, TMDOV, EDEKDOV, RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Vistos, etc...

 O Recurso de Apelação interposto pela Requerente, confome se verifica 

às fls. 409/417, foi desprovido pelo e. TJMT. Assim sendo, e, decorrido o 

trânsito em julgado, fls. 528, dê ciência às partes quanto ao retorno dos 

autos, e, se nada mais requerido no prazo de cinco dias, ao arquivo, com 

as cautelas de estilo, nos termos da sentença prolatada às fls. 283/289. 

Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 819664 Nr: 25937-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA FRANCISCA DA CRUZ, NEUZA PEREIRA LEITE 

BRUM, SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM, NILZA PEREIRA SILVA, COSME 

FRANCISCO DA SILVA, NIVALDO PEREIRA LEITE, GREYCE DE SOUZA 

LEITE, EDER DE SOUZA LEITE, AHDBL, LENIL JANETE DE BARROS, 

ESPÓLIO DE NIZALDO PEREIRA LEITE, GREICIENI DE SOUZA LEITE, LHDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALBERTINO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19.140/MT, Ronilto Rodrigues Gonçalves - 

OAB:19140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Não obstante o pedido de homologação da partilha, fls. 193/196, 

primeiramente, para que possa haver a análise, necessário, ainda, que a 

inventariante providencie, no prazo de quinze dias, a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, no prazo de 

15 (quinze) dias, tendo em vista a exigência prevista, neste sentido, no 

Provimento 56/2016 do CNJ. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 319825 Nr: 21918-13.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, DJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA - 

OAB:20.536/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR - 

OAB:7.021/MT, THIAGO SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT, WELLINGTON 

SILVA - OAB:5354

 Vistos, etc...

 Se confirmado pela Secretaria judicial o noticiado pelo Requerido às fls. 

443, de molde a prejudicar o acesso aos autos, fica desde já deferido o 

pedido de devolução de prazo. Do contrário, esclarecendo o ocorrido, 

voltem os autos conclusos para análise. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 750689 Nr: 2417-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNR, JPDS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO ALAERTES TECHI - 

OAB:5828/MT, CLAUDIA INFANTINO MARTINS - OAB:10.177/MT, 

KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:16.438, MARIZETE FATIMA 

REGINATO BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, diante das justificativas apresentadas, chego à conclusão 

de que razão assiste à Requerente, mesmo porque, no caso em exame, 

se trata de valor relativamente módico, fls. 373v, vislumbrando-se, aliás, 

que haverá vantagem quanto aos interesses/necessidades imediatas do 

herdeiro incapaz/curatelado. Pelo exposto, defiro o pedido de fls. 

380/380v.No mais, quanto aos pedidos de fls. 380, “b” e “c”, além da 

diligência pretendida, a priori, ser de incumbência direta da parte 

interessada, resalvada a demonstração de eventual recusa ou 

impossibilidade, certo é ainda, considerando que já foi prolatada a 

sentença nestes autos, transitada em julgado, fls. 372, deveria se utilizar, 

querendo, da via judicial autônoma adequada ou mediante a formalização 

de eventual sobrepartilha, art. 669 e 670 do CPC. Às providências, 

expedindo-se o necessário, em observância, ainda, da sentença, fls. 

366/367, quanto às demais determinações, a fim de arquivar o processo, 

oportunamente, com as cautelas de estilo, atentando-se, ainda, para o 

postulado às fls. 380v, “c”. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 738597 Nr: 35177-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMNL, JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:9783/MT, ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - 

OAB:9783 MT

 Assim sendo, expeça-se o necessário ao cumprimento desta decisão; 

certidão para protesto e ofício para viabilizar a inscrição no 

SPC/SERASA/CDL, em observância da CNGC e CPC, e, em atendimento da 

pretensão do exequente, fls. 376, item 6, fazendo constar os dados 

pertinentes do executado e da presente ação, para os fins de 

direito.Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar/verificar se 

constam nos autos todos os dados necessários ao cumprimento desta 

determinação, tais como endereço e CPF do executado (inclusive 

intimando-se o exequente para complementar ou atualizar, se for o caso) 

em atenção ao que fora acima decidido/determinado. Cumpridas as 

determinações supra, a fim de dar prosseguimento ao presente 

Cumprimento de Sentença, e, tendo em vista o lapso temporal transcorrido, 

fls. 377, intime-se o exequente para que, no prazo de quinze dias, 

apresente o demonstrativo de débito atualizado, com a incidência da multa 

pertinente, e, honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por 

cento), fls. 235.Além disso, no mesmo prazo acima fixado, deverá 

esclarecer quanto ao interesse na manutenção ou efetivação da penhora 

relacionada às motocicletas, diante do argumentando às fls. 375, item 4, 

(não localização), requerendo e/ou providenciando o que mais de direito à 

satisfação do crédito em execução neste autos. Após, voltem os autos 

conclusos para análise, mormente quanto aos demais pedidos de fls. 376. 

Às providências.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754460 Nr: 6442-56.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJWB, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEB, PTB, MHCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, JOSÉ RUBENS BALBOT - OAB:10.171, JOSÉ RUBENS 

BALBOT - OAB:10171/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE 

- OAB:1585-A/MT, GRAZIELLA CATHALAT - OAB:12.336/MT, 

MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT

 Vistos, etc...

 Se confirmado pela Secretaria judicial o noticiado pelo Requerido às fls. 

585, de molde a prejudicar o acesso aos autos/interposição de eventual 

recurso, o que devará ser certificado, fica desde já deferido o pedido de 

devolução de prazo. Do contrário, esclarecendo o ocorrido, voltem os 

autos conclusos. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 887221 Nr: 21407-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DUARTE DE SOUZA, TERCIO MARIO CORREA DE 

MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TERCIO MARIO CORREA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE MARIA MAMEDE DE 

ARRUDA - OAB:19.282-0/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:11.177 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o herdeiro Tércio Márcio Correa de Moraes Junior por meio de seu 

advogado para no prazo de dez dias manifestar no presentes autos, 

conforme decisão de fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1114454 Nr: 16491-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT

 Vistos, etc...

Considerando que foi dado provimento ao Recurso de Apelação, conforme 

acórdão de fls. 267/269, dê ciência às partes do retorno dos autos e 

após, nada sendo requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 819066 Nr: 25355-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

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

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o requerimento dos patronos das partes feito em audiência 

(fls. 187), designo nova audiência de tentativa de conciliação para o dia 

05/07/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente, a exequente, no endereço informado 

às fls. 177, e o executado, no endereço constante do mandado de fls. 

146, bem como seus Defensores Públicos, para comparecimento na 

audiência, ora designada.
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 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 978916 Nr: 13513-07.2015.811.0041

 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: JMVPP, CLDOPP, JCPP, NAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETEA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES - OAB:DEF. PUBLICA

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

OAB:7.888/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Alimentos, na qual houve prolação de sentença, 

devidamente transitada em julgado, fixando a obrigação alimentar a ser 

paga pela Requerida, aos filhos (fls. 46/47).

Em seguida, a Requerida que alega ter recebido mandado de intimação, 

para que pague a dívida de alimentos em 03 (três) dias, vem justificar que 

está desempregada desde março de 2016 e, por essa razão, não 

consegue adimplir com a pensão fixada, requerendo que “seja deduzidas 

do valor das parcelas o seu direito de partilha correspondente da 

alienação do bem realizado pelo requerido, devendo o requerido informar 

qual o valor que apurou a venda da casa para ser deduzida das 

prestações correspondentes ao pagamento supostamente que tenha que 

ser realizado pela requerente”.

À vista disso, foi oportunizado ao representante legal dos Requerentes, 

manifestar acerca do postulado pela Requerida (fls. 75), tendo ele 

manifestado às fls. 79, pela não discussão de tal assunto neste processo, 

já que não guarda relação com a demanda.

De fato, tal petição da Requerida, requerendo abatimento da dívida de 

alimentos, não guarda qualquer relação com a ação de alimentos julgada.

Portanto, não havendo mais nada a ser dirimido, determino o retorno dos 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1154437 Nr: 33687-03.2016.811.0041

 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: SRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que o teor do ofício n° 15/2018 – UNIC (fls. 49/50), de que a 

referida instituição de ensino somente receberá intimações a partir de 

20/08/2018, nomeio em substituição, um dos professores do Núcleo de 

Práticas Jurídicas do ICEC, para defesa dos interesses da Requerida, 

citada por edital.

 Intime a referida instituição para as providências.

Após, vistas ao Requerente, voltando, em seguida, à conclusão.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 923639 Nr: 45615-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADSO, SEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:TERRA NOVA DO N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Verifico que o executado foi intimado, via edital (fls. 94), equivocadamente 

para pagar o débito exequendo, por força da decisão proferida às fls. 93.

Ocorre que, o executado já foi devidamente intimado para pagar o débito 

exigido, conforme se vê da certidão do Oficial de Justiça de fls. 50.

Nesta oportunidade, foi realizada a penhora dos ativos financeiros do 

executado (fls. 76), devendo, portanto, a sua intimação ser referente a 

penhora efetuada, para, querendo, no prazo legal, se manifestar.

Dessa forma, a fim de não incorrer em qualquer alegação de cerceamento 

de defesa ao executado, antes da análise do pedido fls. 108 

(levantamento do valor penhorado, por meio de alvará), determino a 

intimação do Executado, via edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar sua defesa, nos termos do 

despacho de fls. 73, segundo parágrafo.

Devidamente intimado, com ou sem manifestação do executado, vistas à 

parte exequente e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098511 Nr: 9927-25.2016.811.0041

 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: AAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCADJ, GDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:

 Vistos, etc...

 Considerando que há interesse de incapaz, colha-se o parecer do 

representante do Ministério Público, voltando, em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1059061 Nr: 50539-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Conforme previsão legal disposta no art. 529, do CPC, defiro o pedido de 

fls. 65, pelo que determino que se oficie o INSS, para que efetue o 

desconto da pensão alimentícia, conforme disposto no acordo de fls. 19.

Ainda, intime-se a exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar 

o valor do débito.

Com o cálculo nos autos, reitere-se a ordem de prisão do executado, no 

endereço de fls. 53.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1043292 Nr: 43154-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDJ, BSCDJ, JCSDS, BSCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 43154-40.2015.811.0041

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BRENDA SANTOS CEBALHO DE JESUS e BRUNA 

SANTOS CEBALHO DE JESUS e BRENO SANTOS CEBALHO DE JESUS e 
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JOSENIL CRISTINA SANT'ANA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: MARCELO CEBALHO DE JESUS

INTIMANDO: MARCELO CEBALHO DE JESUS

FINALIDADE: INTIMAR O EXECUTADO A EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO ALIMENTAR NO VALOR DE R$ 22.566,17 (vinte e dois mil e 

quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), COM 

VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

ACRESCIDO DE CUSTAS, SE HOUVER. 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, E , SE EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL NO PRAZO 

PREVISTO NO CAPUT DO ART. 523, A MULTA E OS HONORÁRIO 

INCIDIRÃO SOBRE O RESTANTE. 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, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, 

PARA A PENHORA DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA O 

PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO/EXECUTADO, EM OBSERVÂNCIA 

INCLUSIVE DOS BENS QUE TIVEREM SIDO INDICADOS PELA PARTE 

EXEQUENTE. 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.

RESUMO DA INICIAL: B.S.C.J, B.S.C.J E B.S.C.J, representados por sua 

genitora, JOSENIL CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, promovem Ação de 

Execução de Alimentos em face de MARCELO CEBALHO DE JESUS, 

requerendo efetuação de pagamento de débito alimentar referente aos 

meses de dezembro de 2009 a abril de 2015 no valor de R$ 22.566,17.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc...Constata-se que os Exequentes na 

petição de fls. 59, pleiteia a intimação do Executado por edital, uma vez 

que não possuem informações acerca do atual endereço do mesmo. 

Dessa forma, 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.

 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, Milena Vanni Holpert, 

digitei.

Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Marya Santana de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1055281 Nr: 48906-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDJDS, DFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 48906-90.2015.811.0041

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ENZO FARIA DE JESUS DA SILVA e DANIELLE 

FARIA DE JESUS

PARTE RÉQUERIDA: JOSE ADILSON DA SILVA

INTIMANDO: JOSE ADNILSON DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAR O EXECUTADO, PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS MANIFESTAR SOBRE PENHORA DE FLS. 37.

RESUMO DA INICIAL: E. F. de J. da S., representado por sua genitora, 

DANIELLE FARIA DE JESUS, propõe Ação de Execução de Alimentos em 

face de JOSE ADNILSON DA SILVA, requerendo pagamento de débito 

referente as parcelas dos meses de maio, junho e julho de 2015, 

totalizando o valor de R$ 1.775,89 (um mil e setecentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc...Observa-se dos autos que não houve 

intimação do Executado acerca da penhora realizada, vindo este a ser 

intimado por edital tão somente para pagar o débito, fls. 49/49v.Dessa 

forma, determino a intimação do Executado, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

penhora de fls. 37.Não ocorrendo manifestação, certifique-se nos autos. 

Após, intime-se a parte Exequente, para que esta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique onde poderá ser localizado o bem para avaliação. Em 

seguida, avalie-se e diga as partes em 05 (cinco) dias. 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, Milena Vanni Holpert, 

digitei.

Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Marya Santana de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 847613 Nr: 51103-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANDARA CARISE GUILHER - 

OAB:23.311/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para manifestarem sobre a 

juntada de oficio de fls. 708 e conforme determinado a seguir: Após, 

intimem-se as partes, oportunizando manifestação em 10 (dez) dias, a 

exequente, trazendo aos autos demonstrativo do débito atualizado, e, 

requerendo o que mais de direito ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção/arquivamento, em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1202969 Nr: 5570-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

SERGIO MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORIANDO PILHARARME, JOSE 

FRANCISCO NEVES, RAFAEL LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA 

PAULA JORDÃO PILHALARME MABELINI, FLORYNE MONTEIRO 

PILHALARME, MARCIA ELIZA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNOVOI - 

OAB:4729-A/MT, FABIANA SCORPIONI GONÇALVES - OAB:7.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADÃO BENEDITO DA SILVA - OAB:8511/MT, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 Tem legitimidade para postular habilitação de crédito quem é credor do 

espólio e não de um dos herdeiros, já que tal via se presta apenas para 

saldar as dívidas do espólio e não de herdeiro, nos termos do art. 642 do 

CPC. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076632777, 

Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em 08/02/2018) Logo, por tais 

motivos, se faz necessária a busca da via ordinária, e, sem a reserva de 

bens.Consigno, ainda, por oportuno, em se tratando de incidente de 

habilitação de crédito, não é possível a condenação em honorários 

advocatícios, consoante recente entendimento jurisprudencial:“...Descabe 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 

incidente de habilitação de crédito em inventário. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70076709799, TJRS, Julgado em 28/03/2018). Pelo 

exposto e não havendo concordância dos herdeiros em relação ao pedido 

inicial, indefiro a pretensão de habilitação de crédito, com a remessa da 

discussão para as vias ordinárias.Traslade-se cópia para os autos em 

apenso (código 1213106). Custas nos termos da lei, pelo habilitante.Se 

preclusa a via impugnativa, certifique-se e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1237000 Nr: 17211-50.2017.811.0041

 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: ITAMAR MARCONDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, JOSE 

FRANCISCO NEVES, RAFAEL LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA 

PAULA JORDÃO PILHALARME MABELINI, FLORYNE MONTEIRO 

PILHALARME, MARCIA ELIZA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, FABIANA SCORPIONI GONÇALVES - OAB:7.636/MT, 

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - 

OAB:16.583/MT, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.499/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499

 Vistos, etc...

 Cuida-se de pedido de Habilitação de Crédito formulado por Itamar 

Marcondes Neto, fls. 05/08, em face do espólio de Florindo Pilhalarme, 

representado pelo inventariante, sob o argumento de que é credor do 

espólio no valor de R$ 274.757,61 (duzentos e setenta e quatro mil, 

setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), a ser 

corrigido monetariamente, referente a honorários advocatícios contratuais 

relacionados à atuação profissional nos autos das “Ações de 

Desapropriação Por Interesse Social nº 1998.36.00.007083-0 e 

1999.36.00.007218-3 (1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso)”.

 Assim, postula ao final, a habilitação do referido crédito nos autos do 

inventário em apenso, (código 1213106), com a separação/reserva de 

valor/patrimônio, suficientes à satisfação do crédito informado.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/19v.

 Cientificados, a inventariante e os herdeiros/interessados manifestaram 

concordância às fls. 31, 36, 39/40 e 41.

 É o relatório. Decido.

 Antes de tudo, oportuno observar, se trata de pedido de habilitação de 

crédito recebido e processado nos termos do artigo 642 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

 Ressalto, ainda, que houve a expressa concordância de todos os 

herdeiros/interessados com a habilitação postulada na inicial.

 Assim sendo, nos termos do artigo 642, § 2º e 643 do CPC, é possível o 

acolhimento do pedido de habilitação, mesmo porque, de acordo com a 

jurisprudência a responsabilidade pelo pagamento das dívidas é do monte 

mor, para fins de se efetivar a posterior meação e partilha do valor líquido. 

Neste sentido, aliás:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 

RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. Tem-se dois 

momentos nos quais o Diploma Material atribui responsabilidade: primeiro, 

quem responde pelas dívidas do de cujus é o monte mor, isto é, o espólio; 

segundo, após ultimada a partilha, quem responde por eventual débito 

remanescente são os herdeiros na proporção de cada quinhão respectivo 

e, além disso, somente nas forças da herança...”(Agravo de Instrumento 

Nº 70068251016, TJRS, Julgado em 07/07/2016).

 E mais:

 “...1. Como é sabido, a finalidade precípua do inventário é a arrecadação 

dos bens deixados pelo falecido para, depois de pagas as dívidas e 

tributos existentes, ser partilhado o acervo líquido entre os herdeiros...” 

(Agravo de Instrumento Nº 70071199343, TJRS, Julgado em 15/12/2016)

 Assim sendo, e, não havendo discordância quanto à existência do débito 

noticiado na inicial, repito, possível o acolhimento do pedido de habilitação, 

a fim de viabilizar o recebimento/pagamento nos autos de inventário 

mediante a “separação de dinheiro, ou em sua falta, de bens suficientes 

para o pagamento da dívida”, artigo 642 do Código de Processo Civil.

 “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao 

juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

 “§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída 

por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de 

inventário.”

 “§ 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o 

credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de 

bens suficientes para o pagamento.”

 “§ 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o 

pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, 

observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.”

 “§ 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam 

adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz 

deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.”

 “§ 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação 

das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução 

das liberalidades.”

 Desta feita, insta mencionar, os demais pedidos de fls. 07/08, visando a 

quitação do crédito habilitado, serão objeto de análise/providências nos 

autos de inventário, depois de preclusa a via impugnativa e atualizado, 

naqueles autos, o quantum devido pelo espólio.

 Consigno, ainda, em se tratando de incidente de habilitação de crédito, 

não é possível a condenação em honorários advocatícios, consoante 

recente entendimento jurisprudencial:

 “...Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário. 

RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70076709799, TJRS, 

Julgado em 28/03/2018).

 Pelo exposto e mais que dos autos consta defiro o pedido de habilitação 

de crédito, fls. 05/08, nos termos desta decisão, determinado a separação 

de dinheiro, ou em sua falta, de bens suficientes para o pagamento da 

dívida, em observância, ainda, do artigo 642 do Código de Processo Civil.

 Traslade-se cópia para os autos principais em apenso (código 1213106). 

Custas nos termos da lei.

Se preclusa a via impugnativa, certifique-se e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias.

 P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013786-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013469-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORGE VITAL NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VENTORIM JUNIOR OAB - BA53450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI VITAL NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. intime -se a parte autora 

para que inclua no polo ativo da ação os demais herdeiros e para que 

informe se os mesmos estão de acordo com a expedição do presente 

alvará em nome do inventariante. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014074-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVEN LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINY BRUNA DE MORAES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE PAES DE BARROS OAB - 021.522.971-13 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013862-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566/O (ADVOGADO)

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LOUREIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

REGINA CELIA ORMOND LOUREIRO HIGA (HERDEIRO)

TANIA ORMOND LOUREIRO ALVAREZ (HERDEIRO)

FRANCISCO LOUREIRO (HERDEIRO)

TAMIRIS LOUREIRO RENDALL (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013862-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RAQUEL NEVES ORMOND 

LOUREIRO INVENTARIADO: ROBERTO LOUREIRO Vistos, etc. Nomeio 

Inventariante a viúva RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO. Compulsando 

os autos, verifico que todos os herdeiros são maiores e capazes, 

possibilitando assim, A CONVERSÃO deste Inventário para o rito de 

Arrolamento, eis que, mais célere e menos formal, visando assegurar à 

rápida e eficaz prestação jurisdicional. Assim, manifeste o inventariante, 

quanto ao interesse na conversão do presente Inventário para o rito de 

Arrolamento, devendo, para tanto, além dos documentos já existentes nos 

autos, providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação e partilha 

amigável dos bens do de cujus; b) Prova de pagamento do Imposto “causa 

mortis” juntando aos autos respectivas guias do seu recolhimento, ou 

prova de isenção de conformidade com a Lei 7.850 de 18/12/2002. c) 

Certidões negativas das respectivas Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal em nome do de cujus; d) certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados; Cumpridas as determinações 

acima, conclusos os autos para deliberação e/ou homologação da partilha. 

Não sendo interesse do Inventariante em converter o presente inventário 

para o rito de arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá 

prestar declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. Após, promovam-se às 

citações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo 

comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ao cálculo do imposto e 

digam em 05 (cinco) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014073-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDA PEREIRA BERNARDO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PEREIRA BERNARDO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANTONIO VIEIRA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

IDA PEREIRA BERNARDO RONDON (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014073-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IDA PEREIRA BERNARDO 

RONDON INVENTARIADO: DORALICE PEREIRA BERNARDO Vistos, etc. 

Defiro por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos 

da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

Inventariante a Srª. IDA PEREIRA BERNARDO RONDON, que prestará o 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as citações 

(art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o 

Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que a inventariante 

providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando 

aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da 

Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados . Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013428-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758455 Nr: 10703-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA CARVALHO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100/O, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 

VARNEI RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

10703-64.2012.811.0041, Protocolo 758455, 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.: 43309 Nr: 9926-65.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZMLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO, LAURA CAROLINA SANTANA - OAB:20.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURA CAROLINA 

SANTANA, para devolução dos autos nº 9926-65.2001.811.0041, 

Protocolo 43309, 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.: 950286 Nr: 60712-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLER CARDOSO PINHEIRO, LIGIA FERNANDA 

BICUDO DE MORAES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSOEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:CAMPO GRANDE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO LUIZ 

LOPES DA SILVA, para devolução dos autos nº 60712-59.2014.811.0041, 

Protocolo 950286, 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): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 999053 Nr: 23039-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNS, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA M. V. DE ALMEIDA - 

OAB:16761, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Investigação de Paternidade

 Autos n.º 999053

Intime-se a parte Autora, para se manifestar sobre o documento de fls. 54 

no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a parte Autora, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1113456 Nr: 16098-95.2016.811.0041

 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: PLAC, JVAC, RLAC, HLDC, GAADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alimentos e Guarda

Autos n.º 1113456

Proceda-se pesquisa via INFOSEG, a fim de localizar o endereço da 

Requerida, possibilitando a realização de estudo psicossocial.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136862 Nr: 26030-10.2016.811.0041

 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: GDSG, JGJ, GDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Divórcio Litigioso

Autos n.º 1136862

Intime-se a parte Autora, para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1276145 Nr: 462-21.2018.811.0041

 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: MGSDM, CDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1276145

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 
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Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014104-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. H. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA ARMSTRONG HAENISCH OAB - 047.003.211-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE BARROS DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 

1020908-96.2016.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] CURADOR(A): 

CRISTIANE MANTELLI REQUERIDO(A): VERA INES DESSOY CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO: Demência na doença de Alzheimer, classificada no Cid 10 

F00. LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, 

ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Portanto, em face do exposto e 

por mais que dos autos consta, DECRETO A INTERDIÇÃO de VERA INES 

DESSOY, qualificada na inicial, nomeando-lhe CURADORA sua filha 

CRISTIANE MANTELLI, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ela assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir à interditada (requerida) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo a curadora 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome da interditada e da Curadora, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometida de demência na doença de Alzheimer, 

classificada no Cid 10 F00, nos moldes do artigo 755, §3°, do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE CURATELA. 

Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Custas recolhidas no ID. 4158702. Publique-se, intime-se e 

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, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 

2017 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

 

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 

1001035-76.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] CURADORA: 

LUZINETE BORGES SILVA REQUERIDO: LUIZ RUBENS DA SILVA CAUSAS 

DA INTERDIÇÃO: Psicose não orgânica não especificada, classificada no 

CID 10 F29. LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, 

ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Portanto, em face do exposto e 

por mais que dos autos consta, DECRETO A INTERDIÇÃO de LUIZ RUBENS 

DA SILVA, qualificada na inicial, nomeando-lhe CURADORA sua mãe 

LUZINETE BORGES SILVA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, 

§1º, do Código Civil, devendo ela assinar o termo de curatela assim que 

registrada a sentença, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) 

nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o 

curador observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. 

Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do interditado e da Curadora, a causa da 

colocação em curatela, ou seja, a necessidade de assistência para os 

atos negociais e patrimoniais, em razão de ser acometido de psicose não 

orgânica não especificada, classificada no CID 10 F29, nos moldes do 

artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente 

ALVARÁ DE CURATELA. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. As despesas processuais deverão 

ser pagas pela requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no 

entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em razão dela fazer 

jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 4630730. 

Publique-se, intime-se e 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, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2017 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

 

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 

1003347-25.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: 

MARCELO JOSE JARDIM DE PINHO REQUERIDO: MARIO CESAR JARDIM 

DE PINHO CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Acometido de sequelas de retardo 

mental grave (CID 10 F.72) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Portanto, em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, DECRETO A INTERDIÇÃO de 

MÁRIO CESAR JARDIM DE PINHO, qualificado na inicial, nomeando-lhe 

CURADOR seu irmão MARCELO JOSÉ JARDIM DE PINHO, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, § 3o, do Código Civil, devendo ele assinar o 

termo de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-se de 

representar o interditado (requerido) em todos os atos da vida civil, 

devendo o curador observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC 

e, com fundamento no art. 1.752, do Código Civil, FIXO a remuneração do 

curador, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do benefício de 

pensão por morte recebido pelo interditado. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e do Curador, a causa da colocação em curatela, ou seja, a 

necessidade de representação para todos os atos da vida civil, em razão 

de ser acometido de sequelas de retardo mental grave (CID 10 F.72), nos 

moldes do artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

competente ALVARÁ DE CURATELA. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. As despesas processuais 

deverão ser pagas pelo requerente, nos termos do art. 88, do CPC, 

devendo, no entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em razão 

dele fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, concedido 

no ID 4830030. Publique-se, intime-se e 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, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 12 de março de 2018 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

 

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 

1000372-30.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: 

LUCIMAR DE SOUZA SABINO REQUERIDA ERONDINA DE SOUZA SABINO 

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia, classificada no CID 10 F20 

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO 

DA SENTENÇA: Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, DECRETO A INTERDIÇÃO de ERONDINA DE SOUZA SABINO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 208 de 473



qualificada na inicial, nomeando-lhe CURADORA sua filha LUCIMAR DE 

SOUZA SABINO, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ela assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir à interditada (requerida) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo a curadora 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome da interditada e da Curadora, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometida de esquizofrenia, classificada no CID 10 F20, 

nos moldes do artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil, expedindo-se 

o competente ALVARÁ DE CURATELA. Após, promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e arquivem-se os autos. As despesas processuais 

deverão ser pagas pela requerente, nos termos do art. 88, do CPC, 

devendo, no entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em razão 

dela fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se, intime-se e 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, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 16 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

 

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (trinta) DIAS AUTOS N.º 

2 2 5 7 7 - 0 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1  –  c ó d i g o :  1 1 2 8 9 7 3  E S P É C I E : 

I n t e r d i ç ã o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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 CURADOR: DURVAL DE CAMPOS BORGES REQUERIDA: 

DELZA MOREIRA DA COSTA LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO-A NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. CAUSAS DA INTERDIÇÃO: TRANSTORNO 

ESQUIZOAFETIVO, CLASSIFICADO NO CID10 F25 DECISÃO/DESPACHO: 

Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos consta, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES, qualificada na 

inicial, nomeando-lhe CURADOR seu cônjuge DURVAL DE CAMPOS 

BORGES, o que faço com fundamento no artigo 1.775, caput, do Código 

Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que registrada a 

sentença, incumbindo-se de assistir à interditada (requerida) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome da interditada e do Curador, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometida de transtorno esquizoafetivo, classificado no 

CID10 F25, nos moldes do artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o competente ALVARÁ DE CURATELA. Após, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. As despesas 

processuais deverão ser pagas pelo requerente, nos termos do art. 88, do 

CPC, devendo, no entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em 

razão dele fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, fls. 

21/22. Publique-se, intime-se e 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, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2018. Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

 

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (trinta) DIAS AUTOS N.º 

9 6 2 4 - 1 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1  –  c ó d i g o :  1 0 9 7 8 3 5  E S P É C I E : 

I n t e r d i ç ã o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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 CURADORA: DARKILA CAROLINE WALTRICK REQUERIDA: 

JUCELBA ORTIZ WALTRICK CAUSAS DA INTERDIÇÃO: PSICOSE NÃO 

ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA (CID 10 F29) LIMITES DA CURATELA: 

SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO A REQUERIDA NOS 

ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Portanto, em 

face do exposto e por mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, DECRETO A INTERDIÇÃO de JUCELBA ORTIZ 

WALTRICK, qualificada na inicial, nomeando-lhe CURADOR seu 

companheiro VENÂNCIO DE SOUZA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, caput, do Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela 

assim que registrada a sentença, incumbindo-se de assistir a interditada 

(requerida) nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), 

devendo o curador observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. 

Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome da interditada e do Curador, a causa da 

colocação em curatela, ou seja, a necessidade de assistência para os 

atos negociais e patrimoniais, em razão de ser acometida de psicose não 

orgânica não especificada (CID 10 F29), nos moldes do artigo 755, §3°, do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. As despesas processuais deverão ser pagas pela 

requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no entanto, esta 

determinação, permanecer suspensa, em razão dela fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Publique-se, intime-se e 

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, Luiz Alberto 

Machado Júnior, digitei. Cuiabá - MT, 26 de abril de 2018. Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (trinta) DIAS AUTOS N.º 

3 7 9 9 0 - 6 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1  –  c ó d i g o :  1 1 6 5 1 4 8  E S P É C I E : 

I n t e r d i ç ã o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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 CURADORES: LUCIANO DIAS MOTA e EDENIZE GOMES DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: DAVI BISPO BUENO LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O 

REQUERIDO NOS ATOS DE NATUREZA NEGOCIAL E PATRIMONIAL. 

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: DOENÇA MENTAL GRAVE NA FORMA DE 

ESQUIZOFRENIA, CLASSIFICADA NO CID10 F20 RESUMO DA SENTENÇA: 

Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos consta, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de DAVI BISPO BUENO qualificado na inicial, nomeando-lhe 

CURADORES seus primos LUCIANO DIAS MOTA e EDENIZE GOMES DO 

ESPIRITO SANTO, o que faço com fundamento no artigo 1.775-A, do 

Código Civil, devendo eles assinar o termo de curatela assim que 

registrada a sentença, incumbindo-se de assistir ao interditado (requerido) 

nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo 

os curadores observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. 

Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do interditado e dos Curadores, a causa da 

colocação em curatela, ou seja, a necessidade de assistência para os 

atos negociais e patrimoniais, em razão de ter doença mental grave na 

forma de esquizofrenia, classificada no CID10 F20, nos moldes do artigo 

755, §3°, do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente 

ALVARÁ DE CURATELA. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. As despesas processuais deverão 

ser pagas pelos requerentes, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no 

entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em razão de eles 

fazerem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, fls. 24. 

Publique-se, intime-se e 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, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá - MT, 20 de outubro de 2017. Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015226-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GRAZZIOTIN TORRES OAB - RS97101-O 

(ADVOGADO)

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

F. M. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS 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 a devolução da carta rogatória 

(ID 13421190), em cumprimento à decisão de ID 13266767, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar, e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000116-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 as resposta aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas se manifestarem, e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004453-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. A. L. F. (AUTOR)

WALDINEIA DE BRITO CARDOSO (AUTOR)

D. B. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 13430550 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 

de maio de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819540 Nr: 25813-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMM, JJMM, LPMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT, LAURA FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LAURA FONSECA CORRÊA, para devolução 

dos autos nº 25813-69.2013.811.0041, Protocolo 819540, 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.: 773986 Nr: 27167-66.2012.811.0041

 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: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFL, EFDS, DFDSL

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, MARIANA FRANÇA REDIVO - 

OAB:19861/O, NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:OAB/MT 15.283

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 27167-66.2012.811.0041, Protocolo 

773986, 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.: 215697 Nr: 24579-33.2005.811.0041

 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: EUGENIA MARCONDES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALCESTE MOTA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAINA PEDROSO 

DIAS DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 24579-33.2005.811.0041, 

Protocolo 215697, 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.: 75253 Nr: 7009-39.2002.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGPDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES, para devolução dos autos nº 7009-39.2002.811.0041, 

Protocolo 75253, 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.: 307300 Nr: 16497-42.2007.811.0041

 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: AJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDA, AJOJ, AGDAO, RCDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:8661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER, para devolução dos autos nº 16497-42.2007.811.0041, 

Protocolo 307300, 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.: 406035 Nr: 37493-90.2009.811.0041

 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: NBDF, MBDF

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 210 de 473



 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA CHRISTINA BARROS 

DE CARVALHO - OAB:13.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSEMILIA LIMA 

GUEDES, para devolução dos autos nº 37493-90.2009.811.0041, 

Protocolo 406035, 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): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 513665 Nr: 2472-88.1988.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA ALBERTINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARCY AVELINO DA SILVA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2472-88.1988 (Cód. 513665)

VISTOS, ETC.

Considerando que a inventariante se encontra representada por patrono 

diverso do subscritor da peça de folhas retro, conforme instrumento 

procuratório de fl. 80, determino sua intimação para que apresente 

concordância com a pretensão de rerratificação do formal de partilha, no 

prazo de 15 dias.

Assinalo, desde já, que acaso decorrido in albis, será considerada acorde 

com o pleito de ratificação.

Na sequência, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 466877 Nr: 33935-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROJ, AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, WILMARA APARECIDA SANTOS - OAB:4710

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora no curso da demanda, 

atingiu a maioridade de maneira que, foi determinada a sua intimação para 

regularizar a representação processual, todavia, quedou-se inerte.

Acerca do assunto, dispõe o art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil, que o feito será extinto se o autor não regularizar sua representação 

processual no prazo assinalado pelo juiz, o que é justamente o caso dos 

autos.

Corroborando, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA. (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

16/10/2015).

Outrossim, dessume-se do comando da lei processual civil, que o 

comportamento da espécie enseja e extinção do processo.

ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 76, § 1º, I cumulado com o 

artigo 485, inciso IV, ambos Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade concedida à parte autora.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as 

devidas anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 378973 Nr: 14721-36.2009.811.0041

 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: ESB, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do 

artigo 528 do Código de Processo Civil.Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Janeiro/2018 à 

Março/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, 

a serem depositadas na conta bancária da representante do exequente 

ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta poupança nº 

00001235-0, agência 1569, operação 013, da Caixa Econômica Federal, 

de titularidade da representante legal do exequente, comprovando nos 

autos, no prazo acima assinalado.Por conseguinte, quanto as prestações 

pretéritas, deverá a parte exequente promover a execução de alimentos, 

pelo procedimento do art. 528, §8º c/c art. 523, do NCPC, em autos 

próprios [...], desde já determino o protesto do pronunciamento judicial 

(CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, se 

manifestar nos autos.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento.Por 

fim, a representante legal do exequente pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e verifica-se dos autos, que 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais, bem assim os honorários de sucumbências, razão pela qual, 

nos termos do art. 98, do NCPC, lhe concedo os referidos 

benefícios.Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. 

II).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 24 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 26217 Nr: 7968-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.C.C.J. REP. POR NEURIDES ALMEIDADE MORAES, 

NERIDES ALMEIDA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:14694-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PROENÇA 

PEREIRA - OAB:5639/MT

 [...].Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento 

do artigo 528 do Código de Processo Civil.Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Dezembro/2017 

à Fevereiro/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária do exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez [...]e decretada a sua prisão civil por 
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até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Deverá constar, no 

mandado, que o executado poderá efetuar o pagamento do débito, 

mediante depósito na conta nº 15709-7, agência 016, operação 023, da 

Caixa Econômica Federal de titularidade do exequente, comprovando nos 

autos, no prazo acima assinalado.Por conseguinte, quanto as prestações 

pretéritas, deverá a parte exequente promover a execução de alimentos, 

pelo procedimento do art. 528, §8º c/c art. 523, do NCPC, em autos 

próprios, [...].l, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial 

(CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, se 

manifestar nos autos.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto 

pagamento.Outrossim, o exequente pleiteia a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, e verifica-se dos autos, que possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais, bem assim os honorários de sucumbências, razão pela qual, 

nos termos do art. 98, do NCPC, lhe concedo os referidos benefícios.No 

mais, proceda-se com a retificação necessária do polo ativo da demanda, 

tanto no Sistema Apolo como na capa dos autos.Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, inc. II).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 927858 Nr: 48137-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 [...]Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do 

artigo 528 do Código de Processo Civil.Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Fevereiro/2018 à 

Abril/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta poupança nº 

00017299-3, agência 1681, operação 013 da Caixa Econômica Federal, de 

titularidade da representante legal da [...], haja vista que o dispositivo legal 

supramencionado, permite tão somente a execução das 03 (três) últimas 

parcelas vencidas.[...]l, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos[...], será reduzido à metade, em caso de pronto 

pagamento.Outrossim, a representante legal da exequente pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e verifica-se 

dos autos, que possui insuficiência de recursos para pagar as custas e 

demais despesas processuais, bem assim os honorários de 

sucumbências, razão pela qual, nos termos do art. 98, do NCPC, lhe 

concedo os referidos benefícios.Por fim, determino a secretaria que se 

proceda com a retificação necessária do polo ativo da demanda, tanto no 

Sistema Apolo como na capa dos autos.Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, inc. II).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013560-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE SOUZA ABREU OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486/O (ADVOGADO)

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar de Souza Oliveira (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Autos nº. 1013560-56.2018 VISTOS, ETC. 

Inicialmente, verifico que a exequente pleiteia a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, e, conforme se denota dos autos, 

constata-se que possui insuficiência de recursos para pagar as custas e 

demais despesas processuais, bem assim os honorários de 

sucumbências, razão pela qual, nos termos do art. 98 do NCPC, 

concedo-lhe o benefício da assistência gratuita pretendida. Trata-se de 

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS” pelo procedimento 

do artigo 528 do Código de Processo Civil, no qual a exequente pretende a 

cobrança das prestações vencidas nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2017, com fulcro na decisão interlocutória proferida por este 

juízo nos autos nº. 1029675-89.2017.8.11.0041. Entretanto, o 

procedimento do artigo 528 da lei processual, permite a execução do 

débito alimentar relacionado às 03 (três) últimas parcelas vencidas 

anteriores ao ajuizamento da demanda executiva, além das que se 

vencerem no decorrer do processo. Nessa toada, vejamos: Art. 528. No 

cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 7o 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. Assim, considerando que a demanda executiva foi proposta 

em 18.5.2018, faculto a parte autora a emenda da peça de ingresso, para 

adequar ao procedimento previsto no art. 528, §8º c/c art. 523 do NCPC, 

no prazo de 15 dias. Por fim, anoto que, de acordo com a exegese legal, 

as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme disposto 

no art. 189, inciso II, do CPC, de maneira que o presente deverá processar 

em segredo de justiça. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de 

maio de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013729-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BONETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT17304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013729-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA BONETO DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos 

etc. Como definido no artigo 1º, inciso I, § 1º do Provimento 004/2008 do 

Conselho da Magistratura do TJMT, as Varas Especializadas da Fazenda 

Pública possuem competência para “Processar e julgar os feitos em geral 

da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis 

de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública.”. Em exame ao objeto da 

presente demanda, observa-se que a pretensão autoral é a suspensão 

dos efeitos do Auto de Infração nº 0359 e do Termo de Embargo/Interdição 

- TEI nº 0359-D, concernentes a questões ambientais. Assim, 

confrontando as regras de distribuição da competência desta comarca 

com o objeto da presente demanda, constata-se que este juízo é 
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incompetente para o processamento da ação, por versar sobre matéria de 

competência diversa das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta 

Comarca. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A 

IMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

AMBULATORIAIS EM SHOPPING CENTERS – PROTEÇÃO À VIDA INSERIDA 

NO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. Os 

estabelecimentos denominados de shopping center estão inseridos dentro 

do conceito de meio ambiente artificial, pois que, edificados pelo homem, 

ocupam um espaço natural, dentro das cidades, que são objeto da política 

de desenvolvimento urbano. A exigência de ambulância nas dependências 

do shopping configura instrumento de proteção à vida inserida dentro do 

meio ambiente artificial, no conceito e garantia amplos do art. 225, da 

CF/88. Logo, o julgamento do mandado de segurança que discute a 

legalidade do ato legislativo que materializa esta exigência, é da 

competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. (CC 

165730/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/07/2016, Publicado no DJE 21/07/2016)” (negritei) Por tais motivos, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, razão pela qual determino a redistribuição deste processo 

para Vara Esp. do Meio Ambiente desta Comarca[1]. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 

Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de 

crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias 

cíveis e criminais de sua competência.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839978 Nr: 44426-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROZINA DIVINA PIMENTA ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B, ELIANE DA SILVA SANTOS - OAB:21.647/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA SANTOS, para devolução 

dos autos nº 44426-40.2013.811.0041, Protocolo 839978, 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1274943 Nr: 29452-56.2017.811.0041

 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: PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA POLITEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OABMT11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte impetrante para que apresente 

comprovante de deposito de diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento da determinação de fl. 150.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013500-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CAPELARI DA PURIFICACAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA 

E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE 

CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e 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), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO: Assim, entendendo que não foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por 

não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013233-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHELTON CORREA MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por tais motivos, declaro a incompetência absoluta deste juízo 

para processar e julgar o presente feito, razão pela qual determino a 

redistribuição deste processo para Vara Esp. do Meio Ambiente desta 

Comarca[1]. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

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: 1012995-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e 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), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência , comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO:Assim, entendendo que não foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por 

não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003843-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e 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), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência , comprovando nos autos. Obs.: 

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. Considerando a informação de que a 

parte impetrada descumpriu a liminar deferida nos autos, determino a 

intimação pessoal do Secretário de Justiça e Direitos Humanos, para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas cumprir a decisão de ID. 11852957, sob 

pena de responsabilização criminal. Consigne-se no mandado que poderá 

responder por improbidade administrativa o agente que tiver dado causa à 

inadimplência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006244-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. CORREIA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865373 Nr: 5901-52.2014.811.0041

 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: RUBENS ANTUNES BELEM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELLEN MARCELE 

BARBOSA GUEDES, para devolução dos autos nº 

5901-52.2014.811.0041, Protocolo 865373, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013678-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ARCANJO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A 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 à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, de documento que comprove seu endereço cadastrado 

junto ao DETRAN, uma vez que trouxe apenas o comprovante de 

residência atualizado (fl. 12). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013773-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZITANIA VIEIRA PIOVEZAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A 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. Ademais, 

analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o documento 

do automóvel em questão, o qual considero necessário para o deferimento 

de uma liminar. Deste modo, à vista do princípio da economia processual, 

faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos 

relacionados nos parágrafos supra. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013439-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEAO ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito e ainda diante da manifestação negativa da parte autora, deixo de 

designar a audiência de conciliação. (arts. 139, VI e 319, VII, NCPC e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 
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contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013915-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A 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 endereço atualizado. Ademais, 

analisando os autos, verifico que os documentos de fls. 24-25 estão 

ilegíveis. Deste modo, à vista do princípio da economia processual, faculto 

à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos que 

comprovem o endereço atual da Requerente, seu endereço cadastrado 

junto ao DETRAN e os documentos de fls. 24-25 em cópias legíveis. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014001-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ARAUJO DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERNANDES 

ARAÚJO DA CUNHA contra ato indigitado coator praticado pelo DIRETOR 

GERAL DO DETRAN/MT, objetivando em sede liminar que o Impetrado se 

abstenha de vincular o licenciamento de seu veículo ao pagamento das 

multas descritas na inicial. É o que merece registro. Em análise detida dos 

autos verifiquei que a parte autora não juntou documento algum à exordial. 

Trata-se de mandado de segurança que visa proteger “direito líquido e 

certo”, sendo necessário a prova pré-constituída. Hely Lopes Meirelles, 

neste sentido, assevera que: “direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”. 

Deste modo, nos termos do art. 321 do NCPC, bem como à vista do 

princípio da economia processual, faculto ao Impetrante a emenda a inicial 

para adequar a sua inicial, juntando os documentos necessários, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Após, conclusos. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013618-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA REGINA DELLA RIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1013618-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018419-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPAR TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNY LYSTEN OLIVEIRA SILVA OAB - MG175979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Considerando a 

juntada de novos documentos com a impugnação, os quais não 

acompanharam a petição inicial, entendo necessário que o requerido 

sobre eles se manifeste, previamente a análise do pedido de tutela de 

urgência, no prazo de cinco dias. Saliento que a manifestação do 

requerido antes da análise da tutela de urgência é necessária, já que os 

documentos, capazes, a meu ver de demonstrar a plausibilidade do direito 

invocado, não acompanharam a petição inicial e não se enquadram nos 

parâmetros estabelecidos no art. 435 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009022-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018467-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TORRES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007977-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENI LIMA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002651-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório formulado pela parte requerente em que 

noticia o descumprimento da decisão de antecipação de tutela deferida ao 

Id. 12076532. Aduz que os Requeridos não estão cumprindo a 

determinação judicial, se mostrando inerte sem fornecer qualquer 

informação sobre a possibilidade de cumpri-la, causando prejuízos a 

saúde da Requerente, que necessita do tratamento com a utilização do 

fármaco. Dessa forma, requer a autora a intervenção deste Juízo a fim de 

que seja determinado aos Requeridos que procedam ao cumprimento da 

determinação, fornecendo o tratamento, na forma prescrita, requerendo, 

ainda, em razão do descumprimento da ordem judicial a aplicação de multa 

diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para obtenção 

da tutela específica. Dito isso, e ratificando o termo da decisão proferida, 

determino a intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de Saúde e do 

Sr. Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, bem como, ainda, do Sr. 

Secretário Municipal de Saúde e do Sr. Procurador-Geral do Município de 

Cuiabá, para que, imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão proferida nestes autos, para o fornecimento do 

medicamento solicitado, devendo o mesmo ser comprovado mediante a 

instrução de documentos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário, com cópia desse despacho e da decisão de 

antecipação de tutela deferida (Id. 12076532), devendo ser entregue ao 

Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do que 

couber. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014316-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme previstos no 

art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o recolhimento 

de custas e também para a fixação de competências. No caso vertente, a 

parte autora pretende a reintegração ao cargo ocupado, com o pagamento 

retroativo de todas as vantagens financeiras advindas do afastamento. 

Cabe asseverar que o valor dos subsídios é fixo, sendo possível o autor, 

com pleno conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o 

valor de sua renumeração, de forma a apresentar ao juízo ao menos uma 

estimativa da quantia pretendida. Verifico também que o autor não juntou 

aos autos seu comprovante de endereço, e que as páginas 1197/1200 e 

1260/1261 dos autos encontram-se em branco. Em sendo assim, a parte 

autora deverá, no prazo de 15 dias, promover a emenda à petição inicial, a 

fim de juntar os documentos mencionados e adequar o valor dado à 

causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017536-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TADEU PAROLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014221-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AD'ORO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante de todo o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. 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: 1006146-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005645-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015283-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DA GUIA CORREA (AUTOR)
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MARCIO DOS SANTOS (AUTOR)

ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007450-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CARNEVALE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA CABRAL (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 851758 Nr: 54677-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GARGIONI, DINIZ DA SILVA 

MORAES, CARLOS ROBERTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANTÔNIO CARLOS GARDIONI E 

OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração por sentença judicial do caráter salarial da Verba 

“Indenizatória” instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, com 

redação dada pela Lei Complementar Estadual 169/2004, reconhecendo os 

seus reflexos em demais parcelas salariais e o pagamento retroativo 

desde 01/12/2006, bem como a indenização por danos morais.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 28/106.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 110/122.

Resposta à contestação (fls. 124/135).

Intimados a especificar provas, as partes nada postularam.

Parecer do Ministério Público às fls. 141/44, manifestando pela 

improcedência da ação.

Às fls. 145/146, os requerentes renunciam à pretensão formulada na 

presente ação com a anuência do requerido, requerendo a extinção do 

feito com análise do mérito.

 É o relatório.

Decido.

 Conforme informado no relatório, os requerentes solicitam a extinção do 

feito com resolução do mérito, renunciando à pretensão formulada nesta 

ação.

Verifico que o petitório de extinção vem acompanhado da assinatura do 

patrono dos requerentes e do Procurador-Geral do Estado e do 

Subprocurador-Geral Judicial, não havendo óbice à extinção.

Dessa forma, com a anuência das partes, homologo o pedido de renúncia 

da pretensão recursal.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO pela homologação da renúncia à pretensão formulada na ação, 

com fulcro no art. 487, III, “c” do CPC.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em razão de deferimento de gratuidade de justiça à fl. 107.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 837738 Nr: 42497-69.2013.811.0041

 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: GUIMAQ-GUIMARÃES MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE ARRECADAÇÃO DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA, CHEFE ARRECARDADOR DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

TANGARÁ DA SERRA, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

EXECUÇÃO DESCONCENTRADA DA SEFAZ, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, OLGA GENY DE 

ALMEIDA ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante a todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para 

ratificar a liminar deferida nos autos para DETERMINAR à autoridade 

impetrada que promova a exclusão dos débitos fiscais que se encontram 

inclusos no Conta Corrente Fiscal do impetrante, em razão das diferenças 

de ICMS apuradas nos períodos de maio de 2005 a dezembro de 

2005.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário de sentença.Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 835591 Nr: 40706-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 829535 Nr: 35314-47.2013.811.0041

 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: SILVIO CEZAR DOURADO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SANECAP COMPANHIA 
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DE SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT, YVINNA PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:15.135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT, RUBI FANCHIN (PROC MUNICIPIO) - OAB:3799

 Vistos etc.

Analisando as questões processuais pendentes, verifica-se que o 

Município de Cuiabá alega sua ilegitimidade passiva para figurar no polo 

desta ação. Não assiste razão quanto a este pedido.

Caso o fato reste comprovado, o Município tem de fato responsabilidade, 

ante seu dever de segurança, fiscalização, e de prestar serviços 

adequados.

As demais preliminares serão analisadas no momento do mérito.

Nos termos artigo 357 do CPC/2015, passo a sanear o feito, eis que 

entendo necessária a produção de prova para dar suporte ao deslinde da 

causa.

Fixo como ponto controvertido as causas da morte do jovem Kristopher 

Eduardo Dourado de Araújo.

As partes postularam pela produção de prova pericial e testemunhal.

 Em relação à prova pericial, percebe-se que o decurso do tempo e as 

condições físicas do local são óbice para sua produção neste momento. 

Ademais considero que nada acrescentará ao feito, razão pela qual 

indefiro o pedido de prova pericial feito às fls. 131/135.

Tendo em vista o pedido de fl. 130 e por considerar necessário, defiro o 

pedido de prova testemunhal e designo a data de 14-08-2018 às 15 horas, 

para a audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as Requeridas, em razão do decurso do tempo, para que, 

querendo homologuem o rol de testemunhas apresentado ou apresentem 

novo rol, com a qualificação adequada.

As testemunhas arroladas pelas Requeridas deverão comparecer à 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455, CPC:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 932158 Nr: 50476-48.2014.811.0041

 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: MARIO GERMANO FERREIRA JUNIOR TRANSPORTES 

ME, MARIO GERMANO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS/MT, SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE - SUAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA GOMES MACHADO - 

OAB:76.168/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o processo, verifico a existência do petitório de fl. 130, onde a 

advogada do impetrante comunica a contratação de outros advogados e 

pede a revogação da procuração.

Em que pese o pedido de “revogação da procuração” a patrona dos 

impetrantes está, na verdade, a renunciar aos poderes do mandato.

Diante de tal constatação, suspendo a tramitação do processo e determino 

ao impetrante que promova a regularização de sua representação 

processual no prazo de 20 (vinte) dias (art. 76 do CPC).

Intime-se o impetrante pessoalmente quanto aos termos deste despacho.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 450291 Nr: 22930-57.2010.811.0041

 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: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Pelo exposto, diante da fundamentação supra JULGO PROCEDENTE o 

pedido da requerente para DECLARAR a nulidade dos lançamentos e dos 

débitos fiscais no valor de R$ 695.489,40 (seiscentos e noventa e cinco 

mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), gerados em 

decorrência das notificações de números: 015/2010, 020/2010, 029/2010, 

028/2010, 019/2010, 021/2010, 030/2010, 024/2010, 033/2010, 032/2010, 

023/2010, 034/2010, 022/2010 e 031/2010, mantendo incólume o direito à 

compensação tributária já realizada pela requerente decorrentes das 

operações interestaduais ocorridas nos exercícios de 2004 a 2009.Sem 

custas em razão da previsão do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor correspondente a 8% (oito por cento) do valor do 

proveito econômico obtido (R$ 695.489,40), com fundamento no art. 85, 

§3º, II, do CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I do CPC, em 

virtude do proveito econômico líquido ultrapassar o montante de 500 

(quinhentos) salários mínimos.Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883693 Nr: 19052-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CESAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELLEN MARCELE 

BARBOSA GUEDES, para devolução dos autos nº 

19052-85.2014.811.0041, Protocolo 883693, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 914035 Nr: 39532-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA FRANCISCA DA SILVA MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, com fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo Civil, 

julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas e nem honorários advocatícios, diante da gratuidade de 

justiça deferida à parte autora (fls. 19/21).

Indefiro o pedido de juntada de substabelecimento, uma vez que o mesmo 

não foi juntado, bem como por não haver mais objeto a presente ação.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1022625 Nr: 33221-43.2015.811.0041

 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: POLYANNA CAROLINE VIOTR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni 

iuris e o periculum in mora.

Tendo em vista que já foram pagas as diligências, notifiquem-se as 

autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 401768 Nr: 34321-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE DOMINGOS AMARAL, DIRCE FRANCISCA DA 

SILVA, DIRCE GARCIA LEAL CAMPIAO, DIRCE MARIA DE ARRUDA 

VARANDA, DIRCE NEIDE FORMIGONI, DIRCE RIBEIRO DUARTE, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, DIVA DE ARAÚJO 

BARRETO SILVEIRA, DIVA ELIANI GASSEN, DIVA NASCIMENTO 

DOMINHAKI, DIVA NOGUEIRA DOS SANTOS CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GOMES ANDRADE 

LIMA FILHO - OAB:PROC., JOSÉ VITOR DA C. GARGAGLIONE - PROC. 

DO ESTADO - OAB:

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 736600 Nr: 33038-14.2011.811.0041

 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: WASHINGTON DE CARVALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:13802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que não há nenhum tipo de incapacidade laboral.Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 32-verso.Oficie-se a autarquia 

previdenciária para que tome conhecimento desta sentença.Verifique a 

Secretaria se houve o depósito dos honorários periciais, e em sendo 

negativo, proceda à intimação do Requerido para pagamento no prazo de 

10 (dez) dias.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 424650 Nr: 8512-17.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO 

o Requerido ao pagamento retroativo com termo inicial ao dia subsequente 

à cessação do auxílio doença, com incidência de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária 

contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme 

precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 

1495146/MG, Tema nº 905.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários 

periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

165.Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento 

desta decisão.Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1042062 Nr: 42569-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB PONTES E LACERDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que ainda não houve a citação do requerido, defiro as 

emendas à inicial encartadas às fls. 217/218 e 224/225.

Promova-se a retificação do polo passivo da demanda, fazendo constar 

apenas o Estado de Mato Grosso.

Cite-se o Requerido para, querendo, oferecer contestação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013816-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA HELENA TAVARES DO COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Administrativo ajuizada por VERA HELENA TAVARES DO COUTO em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando em sede 

de antecipação de tutela a suspensão dos efeitos da Portaria nº 260/2018 

que suspendeu sua aposentadoria, até o julgamento final da lide. Aduz a 

Requerente que ingressou no serviço público municipal em 17/04/1988, no 

cargo de Professora de Educação Física, vindo a se aposentar em 

15/08/2018 pela regra constitucional prevista no art. 6º da Emenda 

Constitucional nº 41/03 (aposentadoria especial em razão da atividade de 

magistério). Conta que ao longo de sua vida funcional foi submetida a 

diversas readaptações em razão de problemas de saúde, e que em tais 

períodos continuou no âmbito de sua unidade escolar, exercendo função 

diversa do magistério, porém funções que em tese, não alterariam seu 

direito à inativação pelas regras constitucionais destinadas aos 

professores. Assevera que o Município de Cuiabá promoveu sua 

inativação na forma da regra especial mencionada e o processo de 

aposentadoria foi encaminhado ao TCE para análise, oportunidade em que 
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o órgão fiscalizador manifestou discordância com a inativação nos moldes 

concedidos e solicitou esclarecimentos quanto ao exercício das atividades 

de magistério durante o período de readaptação. Relata que após as 

informações prestadas pelo Município, a Corte de Contas não reconheceu 

as atividades do período de readaptação como magistério com fundamento 

nas Resoluções nº 48/10 e 07/17, julgando ilegal a sua aposentadoria e 

denegando o registro do ato que concedeu a inativação, determinando o 

seu retorno à atividade funcional a fim de completar os requisitos legais 

que permitam viabilizar nova concessão de aposentadoria. Argumenta que 

não lhe foi ofertado direito de defesa, e que a decisão foi contrária à CF e 

à Lei Federal nº 11.301/06, uma vez que deveria ser verificada a 

compatibilidade ou não das atribuições exercidas durante a readaptação 

com os conceitos de coordenação e assessoramento pedagógicos, 

independente da nomenclatura do cargo. Com a inicial vieram documentos. 

Intimada emendar a ação para adequar o valor da causa (ID 9160163), a 

Requerente o fez ao ID 9891782. Processo inicialmente distribuído junto à 

10ª Vara Cível de Cuiabá, e encaminhado para este juízo (fl. 167). É o 

relatório. Decido. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, 

a legislação de regência impõe a comprovação de dois requisitos; o fumus 

boni juris – que se refere à probabilidade do direito invocado – e o 

periculum in mora – consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Compulsando os autos, convergindo-se à análise dos 

documentos que embasam o pleito inicial, verifico a ausência dos 

pressupostos necessários ao deferimento do pedido nessa fase de 

cognição não exauriente. Conforme mencionado no relatório, pretende a 

Requerente a suspensão dos efeitos da Portaria nº 260/2018 que 

suspendeu sua aposentadoria. Analisando a decisão exarada pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, observa-se que houve uma 

investigação e análise da vida funcional da Requerente antes da decisão 

final. Durante essa investigação, foram solicitados documentos e 

esclarecimentos junto ao Município de Cuiabá, que era quem detinha os 

documentos e informações necessárias para subsidiar a decisão que não 

reconheceu as atividades do período de readaptação como magistério 

com fundamento nas Resoluções nº 48/10 e 07/17, e determinou o retorno 

da Requerente às atividades. Verifica-se que houve uma análise prévia 

dos documentos apresentados, e que, embora a Requerente alegue que 

não houve direito de defesa, o TCE apenas verificou a regularidade da 

aposentadoria concedida pelo Município de Cuiabá, e concluiu que a 

Requerente não preenchia os requisitos necessários para o deferimento 

da aposentadoria especial pelo exercício do magistério. Houve um 

procedimento para verificação da regularidade da aposentadoria 

concedida e uma decisão baseada nos documentos apresentados. 

Portanto, neste momento, não vislumbro qualquer irregularidade praticada 

pelo Tribunal de Contas do Estado ou pelo Município de Cuiabá. Diante do 

exposto, por não vislumbrar razões para a concessão da pretensão 

inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98 do CPC. Deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da realização de audiência 

de conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016. Citem-se os 

Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Intime-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARVALHO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

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:1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento 

de Sentença. 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de 

Cumprimento de Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de 

Processo Civil). 3 – Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do 

Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual 

prescrição quinquenal decorrente da reestruturação das Carreiras do 

Poder Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis 

Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 

154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004; bem como sobre a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 

561.836, onde, em regime de repercussão geral, fixou entendimento no 

sentido de que a reestruturação da carreira após a conversão da URV 

constitui o termo ad quem da incorporação pretendida. 4 - Intimem-se. 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820217 Nr: 26458-94.2013.811.0041

 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: EROZINA DIVINA PIMENTA ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B, ELIANE DA SILVA SANTOS - OAB:21.647/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA SANTOS, para devolução 

dos autos nº 26458-94.2013.811.0041, Protocolo 820217, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 898353 Nr: 28604-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRITO DE OLIVEIRA MORAIS, ARNELITA PEREIRA 

BATISTA, VALDERIS DE MORAIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO O. MORAIS - 

OAB:OAB/MT 15.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 28604-74.2014.811.0041 – Cód. 898353

Requerente: Ana Brito de Oliveira Morais e outros.

Requerido: Município de Cuiabá.

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

Concomitantemente, no que tange as verbas sucumbenciais, 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, conclusos.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 752770 Nr: 4636-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE CUIABÁ GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591, PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 29 

de maio de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010291-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERNANDES FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANTONIO AVELINO DA SILVA (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1010291-09.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 80.000,00; Parte 

Autora:AUTOR: CLARICE FERNANDES FERREIRA Parte Requerida: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

ANTONIO AVELINO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A), para responder a ação, caso queira, no prazo legal. 

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias. Esse prazo será contado EM DOBRO, caso o requerido seja 

a Fazenda Pública (art. 183 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial. 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 Paulo Márcio Soares de Carvalho CUIABÁ, 29 de maio de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012501-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012501-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada por Bunge 

Alimentos S.A. em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual oferta 

seguro garantia como forma de caucionar o débito fiscal indicado na 

petição inicial, objetivando a suspensão da exigibilidade do respectivo 

débito com a consequente emissão de Certidão Positiva de Débitos com 

Efeitos de Negativa, “bem como à autorização para impressão de 

documentos fiscais, participação em leilões públicos, em licitações para 

venda de seus produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, 

federais e municipais, etc..., mencionando ainda a vedação de inscrição 

no CADIN – ou seu cancelamento se já efetivado -, e toda a sorte de 

providências administrativas necessárias à sua regular atividade, tendo 

em vista o risco de prejuízo à regular atividade da Requerente face a 

abusividade perpetrada pelo Requerido”. É o breve relato. Fundamento e 

decido. De acordo com a distribuição de competências vigente no âmbito 

do Poder Judiciário Estadual, compete à 4ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro prisma, compete à Vara 

Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa”. Desse modo, em se tratando de 

ação que tem por escopo antecipar a penhora relativa à futura execução 

fiscal a ser ajuizada, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente feito, que se insere no 

conceito de “ações correlatas” contido na norma delimitadora de 

competências supracitada, partindo-se da premissa de que cabe ao juízo 

competente para julgar a ação principal a competência para processar e 

julgar as respectivas ações cautelares. Isto posto, reconheço e declaro, 

de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o 

feito, declinando da competência em favor da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004987-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004987-29.2018.8.11.0041. AUTOR: H PRINT REPROGRAFIA E 

AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA RÉU: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de Pedido de tutela Provisória de Urgência 

Cautelar Antecedente ajuizada por H. PRINT REPROGRAFIA E 

AUTOMOÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 

face do MUNICÍPIO DE CUIABA. Vindica, nos termos do artigo 206 do CTN, 

a expedição da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 

DÉBITOS FISCAIS, em decorrência do CRÉDITO TRIBUTÁRIO oriundo da 

NAI 05843/2016 do Processo Administrativo nº 47426/2016-1, mediante a 

oferta de um bem imóvel orçado em R$ 8.027.840,00. Aduz que “em razão 

do encerramento da discussão na via administrativa e de ainda estar 

pendente o ajuizamento da respectiva Execução Fiscal, o débito objeto da 

NAI em epígrafe passou a constar na Conta Corrente Fiscal da Autora, 

conforme extrato (doc. 05), o que, de pronto, vem impedindo a emissão de 

sua Certidão de Regularidade Fiscal (doc. 06). A partir de então, por 

decorrência direta, a Requerente passou a ficar impedida de receber os 

valores a que faz jus relativamente a todos os contratos que possui junto 

aos órgãos públicos, relativamente a serviços já prestados, em situação 

absolutamente temerária à sua sobrevivência, que não pode prevalecer, 

especialmente, se considerado que dispõe ela de patrimônio disponível 

para assegurar o mesmo em juízo.” É o relatório. Fundamento e decido. De 

acordo com a distribuição de competências vigente no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual, compete à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro prisma, compete à Vara 

Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e 
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julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa”. Desse modo, em se tratando de 

ação que tem por escopo a expedição da CPEND, inclusive com a oferta 

antecipada de bens a penhora, em face de débitos inscritos em dívida 

ativa, compete à Vara Especializada de Executivo Fiscal Municipal da 

Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente feito, consoante se 

infere do seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso em sede de Conflito de Competência: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Calha 

transcrever, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator do 

Conflito de Competência, in verbis: “O fato de ainda não ter sido proposta 

a respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na 

Vara Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da 

inscrição do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme 

preceitua a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980: Art. 1º - A execução 

judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei 

e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] § 3º - A inscrição, 

que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita 

pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 

suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, 

ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 

aquele prazo. Ademais, a Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4º O Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis, 

inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados. [...]” 

[sem negrito no original], a se concluir que, ainda que já ajuizada a 

demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal 

deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar 

e julgar as causas de sua atribuição. Assim, admitir o trâmite de demanda 

respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da 

Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, 

determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de 

Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em 

manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da 

economia processual.” Imperioso observar, que a tramitação deste feito 

nesta Vara Especializada, poderá ocasionar tumulto processual na Vara 

de Executivos Fiscal, culminando, inclusive, na prolação de decisões 

conflitantes, já que aqui, conforme consignado pelo próprio autor no seu 

pedido – não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito, mas sim de 

antecipação dos efeitos da penhora. Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Executivo 

Fiscal MUNICIPAL da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao 

juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de maio de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013462-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIDAS RIBEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (IMPETRADO)

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do 

Estado de 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005198-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALOISIO LUFT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 HONDA HR-V LX CVC, placa QBA-7243, cor CINZA, ano 

de fabricação e modelo 2016/2016, chassi 93HRV2830GZ160701, 

RENAVAM 01082148056 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: 1006972-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE OLIVEIRA DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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, 

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 VW GOL 1.0; Placa: NUD4727; Cor: VERMELHA; 

RENAVAM 00255938616 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: 1006985-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NAIMMA IBRAHIM CAMPOS MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (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 HYUNDAI, modelo HB20S, ano/modelo 2016/2017, cor 

PRATA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013069-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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, a fim de realizar a intimação à Defensoria Pública, 

conforme requerido petição Id 13413892.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889536 Nr: 22933-70.2014.811.0041

 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: EVANEY BERNADETH DE OLIVEIRA SILVA, EDNA 

MARIA DE SOUZA CARNEIRO, JANETH DE FIGUEIREDO ROCHA, 

ROSANGELA APARECIDA DE LUCAS, MARCO ANTONIO ANTUNES DA 

CRUZ, REGINA NERIS DE ASSUNÇÃO E CASTRO, JUCÉLIA CLARA NUNES 

DE SOUZA, LEILA FIGUEIREDO ALVES CORREA, CELSO LUIZ GAUDÊNCIO 

FRERES DA SILVA, ANDRÉIA PIMENTA ANDO, HÉLIO LOPES PARRON 

JUNIOR, MARA REGINA VASCONCELOS DOS SANTOS, GLAUCIA MARIA 

ALMEIDA DE ARRUDA, LEILA CORREIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA SANTOS, para devolução 

dos autos nº 22933-70.2014.811.0041, Protocolo 889536, 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1043238 Nr: 43120-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA MARCIA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - OAB:21.130, 

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - OAB:20788/O, JOÃO BONFIM 

BARROSO - OAB:12874/MT, KELLY CRISTINA PIMENTEL PIEPER 

ESPINOLA - OAB:22726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação está tempestiva. Que impulsiono esses autos 

para intimar a parte autora para, querendo impugnar.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038508-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA FRANCIOSO JULIANI SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II DECISÃO Numero 

do Processo: 1038508-96.2017.8.11.0041 AUTOR: SIMONE MARIA 

FRANCIOSO JULIANI SILVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/ Pedido de 

Liminar c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por Simone 

Maria Francioso Juliani Silveira, 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 

10(dez) dias. 5. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014076-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DECISÃO 941 Processo: 

1014076-76.2018.8.11.0041. MANDADO DE SEGRANÇA PJe Nº 

1014076-76/2018 Autuação 23/05/2018 Última distribuição 23/05/2018 

Valor da causa R$ 1000,00 IMPETRANTE: TÂNIA MARA FISCHER DE 

CARVALHO. IMPETRADO: Secretário Adjunto da Receita Pública e 

Superintendente Adjunto de Fiscalização. Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança Com Pedido Liminar, promovido por TÂNIA MARA FISCHER 

DE CARVALHO – CPF Nº 451.884.831-49, em desfavor Secretário Adjunto 

da Receita Pública e Superintendente Adjunto de Fiscalização (ID do 

documento: 13343039). Com a inicial anexou os documentos de ID’s nºs 

13343070; 13343150; 13343111; 13343191; 13343204; 13343253; 

13343273; 13343299 e 13343323. Os autos vieram à conclusão para este 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal nesta data, face a 

licença médica da DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2, Dra. Adair 

Julieta da Silva. Pois bem. Após análise destes autos eletrônicos, verifico 
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que a competência para processar e julgar o presente feito é de uma das 

Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal 

ajuizado ou sequer alegação de inscrição de dívida ativa do Estado de 

Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento perante este Juízo. 

Consigno que, conforme Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, esta 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 débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, por tais fundamentos, 

DECLARO a incompetência deste Juízo da Vara de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital para processar e julgar esta AÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 1014076-76/2018, DECLINO em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP. DETERMINO, pois, a REDISTRIBUIÇÃO imediata 

destes autos eletrônicos e que se proceda às baixas e aos procedimentos 

de praxe no Sistema do PJe. Intime-se (PJe e DJe). Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002401-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL TAXI LOTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Autuação 22/02/2016 Última distribuição 21/09/2017 Valor da 

causa R$ 104.152,91 Processo: 1002401-87.2016.8.11.0041 Autuação 

22/02/2016 Última distribuição 21/09/2017 Valor da causa R$ 104.152,91 

ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Nº 1002401-87/2016 REQTE: PANTANAL TAXI LOTACAO 

LTDA – ME - CNPJ sob nº. 04.726.850/0001-22 REQDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ 11010 Vistos, etc... Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta 

eletronicamente – PJe em 22/02/2016, incialmente no Juízo da Quinta Vara 

Espec. da Fazenda Pública da Capital, por PANTANAL TAXI LOTACAO 

LTDA – ME - CNPJ sob nº. 04.726.850/0001-22, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, ambos qualificados na inicial, na qual se pretende a 

antecipação da tutela jurisdicional para que seja suspensa a exigibilidade 

do crédito e das inscrições da dívida ativa decorrentes e dos autos de 

infração que constam em nome da requerente, em decorrência da 

prescrição quinquenal em relação aos débitos compreendidos nos autos 

de infração compreendidos a partir do ano de 2006 à 15/12/2010, que à 

época da propositura da demanda perfazia a quantia de R$ 100.190,78- e 

autuação ilicitamente sem amparo legal em relação aos demais créditos 

fiscais, na importância de R$ 3.962,13- e via de consequência, seja a 

requerida compelida a fornecer a certidão negativa de débitos fiscais. No 

mérito, a procedência total da presente, no sentido de declarar nulo de 

pleno direito todos os débitos inseridos pelo ente público que perfazem a 

monta de R$ 104.152,91 -, seja por que incorrem em prescrição, seja por 

que foram autuados ilicitamente sem amparo legal, além do pagamento das 

custas e honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação. Por fim, requereu a concessão dos 

benefícios da Gratuidade da Justiça. Ampara a sua pretensão à 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela à vista dos requisitos do 

fumus boni iuris e periculum in mora – ID 513080. Junto à inicial trouxe os 

documentos ID’s n.ºs 513081, 513083, 513084, 513085, 513087, 513088. 

Na data de 26/02/2016 o Juízo da Quinta Vara Espec. da Fazenda Pública 

de Cuiabá Roberto Teixeira Seror proferiu despacho determinando a 

intimação da Empresa Requerente para que, querendo, promovesse a 

emenda da inicial, no sentido de adequá-la ao disposto no Art. 282, IV do 

Código de Processo Civil/73, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante previsão contida no Art. 284 Parág. 

único do CPC/1973 – ID 519432. Em 26/02/2016 fora expedida carta de 

intimação à Empresa Requerente - Id. 519432, tendo sido certifico em 

15/04/2016 que decorreu o prazo legal, sem que houvesse qualquer 

manifestação – ID 821965. Em 13/06/2017 a Empresa Requerente 

promoveu a emenda à inicial requerendo em sede de tutela antecipada a 

suspensão imediata da exigibilidade do crédito e das inscrições da dívida 

ativa decorrentes e dos autos de infração que constam em nome da 

requerente, e seja a requerida compelida a fornecer a certidão negativa de 

débitos fiscais. Por conseguinte, e preliminarmente, seja reconhecido o 

instituto de matéria de ordem pública, qual seja a prescrição, que à época 

da propositura da demanda perfazia a quantia de R$ 100.190,78- e no 

mérito, a procedência total da presente, no sentido de declarar nulo de 

pleno direito todos os débitos inseridos pelo ente público que perfazem a 

monta de R$ 104.152,91 (cento e quatro mil cento e cinquenta e dois reais 

e noventa e um centavos), seja por que incorrem em prescrição, seja por 

que foram autuados ilicitamente sem amparo legal – ID 8132586. Na 

oportunidade, juntou aos autos os documentos ID’s 8132630, 8132644, 

8132652, 8132660. Na data de 18/09/2017 o Juízo da Quinta Vara Espec. 

da Fazenda Pública de Cuiabá proferiu decisão na qual, de ofício, 

DECLAROU a sua incompetência absoluta para processar e jugar esta 

ação, declinando em favor desta Vara Especializada de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá - ID 9889468. Em 21/09/2017 os autos 

foram redistribuídos a este Juízo – Evento n. 13129525, vindo à conclusão 

em 22/09/2017 – Evento n. 13138760. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Verifica-se da inicial[1] que Empresa Autora quando da distribuição da 

presente ação, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Pois bem. Sobre a gratuidade, importa registrar que antes mesmo 

da Constituição Federal de 1988 estatuir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário como direito fundamental (Art. 5º, XXXV – Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição), a edição da Lei nº. 1.060/1950 representou 

uma importante conquista social, ao garantir o acesso à Justiça aos mais 

necessitados. No presente caso, não há discussão quanto à possibilidade 

de a Empresa Autora ser beneficiaria da Justiça Gratuita, estando tal 

direito hodiernamente previsto expressamente no Art. 98 do CPC/2015, 

verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (grifei e negritei). Todavia, ao contrário do que ocorre com as 

pessoas naturais, conforme previsão contida no § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de 

recursos, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação 

inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo. 

Com efeito, de longas datas o Supremo Tribunal Federal assentou o 

entendimento acerca da necessidade da pessoa jurídica demonstrar sua 

hipossuficiência, a saber: AI 637177 AgR, Relator (a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 

24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010; AI 716294 ED, Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO, Segunda Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-079 DIVULG 

29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009; AI 646099 ED, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2008, DJe-070 DIVULG 

17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008; Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, DJ 20-09-2002. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça em 28/06/2012 também 

editou a Súmula nº 481, da qual se extrai a necessidade de comprovação 

prévia da hipossuficiência da pessoa jurídica, ou seja, sua impossibilidade 

de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo da própria 

continuidade e manutenção básica, para lhe ser conferido os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei nº 1.060/50. Confira-se 

o verbete: SÚMULA n. 481 - DJe 01/08/2012: “Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 

Corte Especial – DJe 01/08/2012. (negritei). Para o Superior Tribunal de 

Justiça a comprovação da necessidade da pessoa jurídica pode ser feita 

com documentos públicos ou particulares, desde que retratem a precária 

saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. 

Exemplificadamente: “declaração de imposto de renda; b) livros contábeis 

registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, 

ou subscritos pelos Diretores, etc.”- CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, EREsp 388.045/RS, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003, 

p. 252). In casu, percebe-se que a Empresa Autora no decorrer da 

exordial e da petição protocolada em 13/06/2017 restringiu-se apenas a 

asseverar a sua insuficiência de recursos de arcar com as custas 

advindas do processamento desta ação de conhecimento, não trazendo 
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aos autos qualquer documento hábil a comprovar a sua incapacidade 

econômico-financeira. Assim, com fundamento no § 2º do Art. 99 do 

CPC/2015, DETERMINO A INTIMAÇÃO da Empresa Autora, através de seus 

Advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

documentos hábeis a comprovação dos pressupostos indispensáveis ao 

deferimento da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do 

pedido. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação da 

Empresa Autora, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. CUMPRA-SE. Cuiabá, 25 de maio de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?

idBin=511691&idProcessoDoc=513215

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 703189 Nr: 37811-39.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOL S/A ENGENHARIA COM. E INDÚSTRIA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR AMORIM JUNIOR - 

OAB:25974/GO, HEBERT ROGÉRIO ARANTES MATEUS - OAB:23336/GO

 JULGO IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 37811-39/2010 – COD. 703189, promovida pelo Município de 

Cuiabá em relação à ENCOL SA ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA – 

MASSA FALIDA - CNPJ nº 01.556.141/0001-58, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a inexistência da dívida ativa em nome da Massa Falida 

Executada.DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA Nº 

85897, inscrita em 01/01/2007, referente ao imóvel de inscrição nº 

01.5.41.038.0337.001, da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , pela 

Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa do erro de direito 

no nome do Devedor, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. P. R. I.ISENTO de custas processuais, conforme Art. 39 

da Lei nº 6380/1980. CONDENO o Município Exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios do Advogado do Proprietário do imóvel Excipiente, 

os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigido, nos 

termos do Art. 85 do CPC/2015.DEIXO de determinar a remessa dos autos 

para reexame desta sentença ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta 

condenação proferida contra a Fazenda Pública Municipal, conforme 

expressa determinação do seu §3º, inc. III, vez que o valor da causa (R$ 

1.602,46) está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 937,00-, ou seja 

R$ 93.700,00- (noventa três mil e setecentos reais), fls. 02/03.Inexistindo 

recurso voluntário, após o trânsito em julgadoARQUIVE-SE definitivamente 

estes autos. Cumpra-se sucessivamente.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 444-28.2005.811.0082

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solução Análise de Crédito Ltda, Jurandir da 

Silva Vieira, ANDRE CESAR MIRANDA DIAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Aparecido Caparros 

Moreno - OAB:10016, Rodolfo Soriano Wolff - OAB:11900/MT, 

Waltair Peres Martins - OAB:10.901

 Certifico e dou fé, que os autos foram cadastrados no Centro Judiciário 

de Solução de Conflito e Cidadania Ambiental – CEJUSC-Ambiental, 

recebendo o código 142521. Tendo em vista readequação de pauta, a 

audiência de conciliação foi reagendada para o dia 18/09/2018 às 09:00h, 

conforme pauta do conciliador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 1561-34.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEA COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS 

LTDA EPP, LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARTA DE CITAÇÃO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINEA COMERCIO DE PLANTAS E 

SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 11057057000143.

A presente carta, extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL acima 

identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO 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, 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.

Decisão/Despacho: Vistos.Cite-se como requerido à fl. 17.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIAS: 1. 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). 2. 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. 3. 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.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.092,22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1851-49.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARTA DE CITAÇÃO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIR DIAS PEREIRA, Cpf: 

79054064900, brasileiro(a).

A presente carta, extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL acima 

identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO 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, 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.

Decisão/Despacho: Vistos.Cite-se como requerido à fl. 17.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIAS: 1. 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). 2. 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. 3. Não sendo pago o débito e nem garantida a 
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execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.933,12

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21021 Nr: 884-14.2011.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR DE BARROS VIEGAS - ME, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:MT10.668, Ethienne Gaião de Souza Paulo - OAB:6251, 

Lenildo Marcio da Silva - OAB:5350, Patryck de Araújo Ayala - 

OAB:6831/MT-Proc

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para, tornando definitiva 

a liminar concedida nos autos, DETERMINAR e CONDENAR a requerida 

ADMIR DE BARROS VIEGAS ME:1) Proibição de toda e qualquer atividade 

de mineração nos limites do requerimento n. 866.251/2007 (DNPM), sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais);2) Obrigação de fazer consistente na elaboração de Projeto de 

Recuperação de Área Degradada – PRAD, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser aprovado pelo órgão 

competente, devendo ser observado, no mínimo, as medidas já indicadas 

no laudo pericial acostados nos autos; e3) Perdimento de todo os 

recursos minerais que tiverem sido explorados sem autorização e que 

forem encontrados no local, que serão devidamente apurados no PRAD 

supracitado. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas, nos 

termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30595 Nr: 2068-29.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PATRICIA DOURADO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA DE 

AMORIM - OAB:10207

 Vistos.

Intime-se a executada LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte cópia atualizada da escritura pública de fls. 

33/37, tendo em vista que a cópia juntada aos autos está datada de 

16-02-1989.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 3079-59.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi José Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente para, querendo, manifestar acerca da contestação 

de fls. 237/244, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1030-45.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz José Ferreira - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, 

fixo em R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 

2º e 3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 16 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27335 Nr: 1586-18.2015.811.0082

 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: INDUFOREST - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇAO 

DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/O, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. RAPHAEL NAVES DIAS, OAB 14.847/O, para que devolva os autos 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 101228 Nr: 307-64.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOELTON NOBREGA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRª. RANIELLY GONÇALINA 

LEITE - OAB/MT 14.433 - OAB:, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:

 IMPULSIONO estes autos, de acordo com a legislação vigente, para 

INTIMAR o Dr. MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT 11.190, que o 

julgamento do acusado pelo Tribunal do juri foi novamente redesignado o 

dia 13 de julho de 2018 às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 131918 Nr: 18947-18.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINETE DE SOUZA, LUIZ JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DR. JOÃO FARIAS GOMES - OAB/MT 2.640 - OAB:

 IMPULSIONO estes autos, de acordo com a legislação vigente, para 

INTIMAR o Dr. JOAO FARIAS GOMES, OAB/MT 2.640, que o julgamento da 

acusada Rosinete de Souza, pelo Tribunal do juri foi designado o dia 01 de 

outubro de 2018 às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145056 Nr: 12174-20.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FARIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAUCO JOSE 

CARNEIRO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

12174-20.2009.811.0042, Protocolo 145056, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 508235 Nr: 1036-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Vistos etc,

Determino à senhora gestora que diligencie junto ao Juízo Federal de 

Catanduvas/PR, com o fito de obter informações acerca do pedido de 

prorrogação formulado.

Com a resposta, dê-se vistas à defesa do recuperando.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 430295 Nr: 5921-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADY DIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Vistos etc.

Declaro remidos 129 (cento e vinte e nove) dias da reprimenda imposta à 

apenada.

Cumpra-se conforme requerido na cota ministerial retro em seus integrais 

termos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 83557 Nr: 4272-21.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL AUGUSTO 

MORAES - OAB:3088/MT

 Vistos em correição.

Retifique-se o cálculo conforme requerido.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420056 Nr: 25422-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BARBOSA SICUNDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN MARCEL DE 

ALMEIDA BARROS, para devo lução dos  au tos  nº 

25422-43.2015.811.0042, Protocolo 420056, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 432503 Nr: 8410-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS KENIA DOS SANTOS PERES, 

CLEDERSON RIBEIRO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Cód. TJ-MT 432503

 Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra THAIS KENIA DOS 

SANTOS PERES e CLEDERSON RIBEIRO CHAVES; a primeira, pela prática 

do artigo 12 da Lei 10.826/03 e; o segundo pela prática do artigo 16 da Lei 

10.826/03.

A demanda foi proposta por parte legítima perante órgão investido de 

jurisdição, sendo esta Magistrada competente e imparcial para o 

julgamento do mérito, caso venha a ser analisado.

 A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com as elementares 

e circunstâncias que a envolveram, nos moldes do artigo 41 do CPP.

A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se 

verifica às fls. 09/50, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.

 Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e a notificação dos 

denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo 

Penal, oportunidade em que poderão argüir preliminares e alegarem tudo o 

que interessar às suas defesas, oferecerem documentos e justificações, 

especificarem as provas pretendidas e arrolarem testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 Conste no mandado que os denunciados deverão constituir advogado 

apto à defendê-los ou informarem acerca da impossibilidade de fazê-lo, 

pretendendo assim sejam patrocinados pela Defensoria Pública.

 Em caso de já possuírem patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.

Com a juntada das respostas ou escoado prazo sem manifestação, voltem 

os autos conclusos.

Defiro os requerimentos de fls. 51.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 525081 Nr: 17060-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DA SILVA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, KATIANA CORREA BAIA - 

OAB:21.842, RENATA MARTINS DE FREITAS - OAB:9434/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA
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Prazo:05

Intimando:DR. ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI. 

OAB/MT: 7645

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/06/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Cientifique-se a acusada da audiência marcada 

no Juízo deprecante. Designo o dia 26/06/2018 às 13:30 horas para 

realização do interrogatório da acusada. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 315060 Nr: 14015-79.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER NOLASCO DE SOUZA, EDSON GILMAR 

SCHWINGEL, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS, IRACEMA 

NOLASCO FIORENZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:, ANTÔNIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:3549, EMERSON 

LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950, FERNANDA TAVARES CALAZANS 

- OAB:11802

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERARO DIAS. OAB/MT: 3.549

DR: FERNANDA TAVARES CALAZANS. OAB/MT: 11802

DR: ANTONINO MOURA BORGES. OAB/MS: 839-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/07/2018, ÀS 15:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, encontrar-se usufruindo de folgas compensatórias e a MM.ª Juíza 

Substituta estar realizando audiências relativas a processos de réus 

presos, uma vez que esta cumulando duas Secretarias, razão pela qual 

determinou a redesignação da audiência para o DIA 16 DE JULHO DE 

2018, ÀS 15:45 HORAS.

 Consigno a(s) presença(s) da(s) parte(s) abaixo assinado, que saem 

devidamente intimada(s) da nova data assinalada:

Nome do Servidor (digitador):AMILTON CAMPOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 479798 Nr: 19571-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO FERNANDO FRANÇA DIAS, PAULO 

EDUARDO SILVA, RENAN CERILO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, INÊS CECILIA FELSKI 

PIZATI - OAB:19.6580 / MT, INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:19658/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB/MT 20.878/0

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 441/442, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, em conformidade 

com o requerimento ministerial de fls. 439/440, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Requerimento do MP: Considerando que há duvidas 

quanto a propriedade de parte dos bens a serem restituídos, requer que o 

pedido de restituição de fls. 437 seja autuado em apartado, bem como que 

seja o acusado PAULO EDUARDO DA SILVA intimado para juntar 

documentos idôneos que comprovem condição de proprietario dos bens e 

valores acima descriminados, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 

120, § 1º, do CPP.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 524706 Nr: 16674-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUKO WEDERNY DE BRITO DA SILVA, 

EWERTON FARAJ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELA MARISCO DUARTE - 

OAB:15922/MS

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. STELA MARISCO DUARTE. OAB/MS: 15.922

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/06/2018 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, Designo o dia 26/06/2018 às 13:40 horas para 

realização do interrogatório do acusado. Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61185 Nr: 9400-90.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADO, CLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇAO DA COSTA STEFAN, para devolução dos autos nº 

9400-90.2004.811.0042, Protocolo 61185, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0

 RECEBIMENTO DE DENÚNCIA: Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os acusados GUSTAVO 

MATHEUS FREITAS MARQUES, THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, 

BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA e THAINA ANGELICA FEITOSA DE 

CAMPOS, Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 
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responderem à acusação. Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DE SURSIS: Com 

relação a acusada THALYA MARTINS DA SILVA, há nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra a mesma, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO: Verifico que a defesa dos acusados GUSTAVO 

MATHEUS FREITAS MARQUES e THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ 

postulou pela reconsideração do pedido de revogação da prisão 

preventiva dos mesmo, sem trazer qualquer fato novo que mude a 

situação processual, razão pela qual mantenho a decisão anterior em que 

INDEFERI o pedido formulado e mantenho a prisão nos mesmos 

fundamentos (fls. 246/247). Advirto à defesa que a reiteração de pedidos 

como tentativa deliberada e desesperada de soltura, sem alinhamento com 

os fatos já analisados e rechaçados é medida que ofende a instrução 

processual e, assim, os próprios réus. Tal prática afigura-se como motivo 

eficiente da demora na instrução que, enquanto causada pela defesa, não 

configura ilegalidade. Pedido de Restituição: Às fls. 267/269, a Requerente 

Kamila Oliveira Araújo, postula pela restituição do aparelho celular 

Samsung Galaxi J7 Duos apreendido nos autos, sustentando que o mesmo 

é de sua propriedade.Sendo assim, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 407740 Nr: 12372-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER GONÇALVES MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erik Junior Neves Baracat - 

OAB:18.525

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12372-47.2015.811.0042 (CÓDIGO: 407740)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CRISTOPHER GONÇALVES MARTINEZ

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 327386 Nr: 7137-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SIMÕES SANTOS, ROSCLEYTON 

BENTO AGUIAR, CLEITON SANTANA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:, SEBASTIÃO NEY DA 

SILVA PROVENZANO - OAB:10328

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7137-07.2012.811.0042 (CÓDIGO: 327386)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): THIAGO SIMÕES SANTOS

ROSCLEYTON BENTO AGUIAR

CLEITON SANTANA DE CARVALHO

 Vistos etc.

Compulsando nos autos verifico que os acusados ROSCLEYTON BENTO 

AGUIAR e CLEITON SANTANA DE CARVALHO, em audiência, declararam 

que não têm condições de constituir outro advogado e preferem ser 

assistidos pela defensoria, razão pela qual foi nomeado o Dr. defensor 

Luís Fernando Lopes Navarro para patrocinar a defesa do acusado 

ROSCLEYTON BENTO AGUIAR, e diante do conflito dos depoimentos, foi 

nomeada a Dra. defensora Simone Campos da Silva para patrocinar a 

defesa do acusado CLEITON SANTANA DE CARVALHO.

Desta forma, remetam-se os autos ao defensor titular desta vara, a fim de 

apresentar memoriais escritos em favor de THIAGO SIMÕES SANTOS e 

ROSCLEYTON BENTO AGUIAR.

Após, remetam-se os autos à defensora substituta para apresentar 

memoriais escritos em favor de CLEITON SANTANA DE CARVALHO.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 156654 Nr: 4002-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELLO FRANSOSI - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Defiro o pedido da defesa para juntada de substabelecimento em 

audiência.

III – Apresentou-se a seguinte proposta de suspensão do processo pelo 

prazo de dois (02) anos, ao denunciado, a qual foi aceita mediante as 

seguintes condições: a) não se ausentar da comarca por mais de 10 (dez) 

sem autorização expressa deste Juízo; b) comparecer bimestralmente 

para informar e justificar suas atividades perante esta Vara; c) não andar 

armado.

Após o lapso temporal supra, tendo o denunciado cumprido com as 

obrigações neste momento impostas e aceitas, diga o Ministério Público e 

em seguida, venham-me conclusos os autos.

 Sai o denunciado devidamente intimado e ciente, de que o 

descumprimento de qualquer obrigação ora imposta, importará no 

prosseguimento normal desta ação.

 II – Determino que a gestora adicione alerta de decurso do prazo para que 

findo este os autos sejam imediatamente remetidos à conclusão.

 III - Às providências.

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

 RAFAELA GALESKI BELO

Advogada de defesa

REGINALDO SILVA DE ARAÚJO

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 501885 Nr: 40917-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON DA SILVA, ALICE MIRTES COSTA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580

 PROCESSO CRIME N°: 40917-59.2017.811.0042 (Código: 501885)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): ELIELSON DA SILVA

 ALICE MIRTES COSTA PIRES

Vistos etc,.

Compulsando os autos, constata-se que a defesa, apesar de intimada, 

não se manifestou quanto à insistência da oitiva da testemunha de defesa, 

bem como até a presente data não houve êxito em sua oitiva (fls. 180 e 

182).

Desta forma, reconheço e homologo a desistência tácita da testemunha de 

defesa Lucimar Regina Campos, pois que após conceder prazo mais do 

que razoável para a defesa, esta não se manifestou quanto à insistência 

em sua oitiva, portanto, não há que se falar em violação dos princípios da 

ampla defesa e do contraditório.

 Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória para a oitiva das 

testemunhas Thales Prudêncio Paulista Lima e Mayra Magalhães, após 

com aporte da Carta Precatória retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 423202 Nr: 28894-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10402/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28894-25.2015.811.0042 (CÓDIGO: 423202)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 402097 Nr: 6400-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON HENRIQUE BISPO, GIOVANE BISPO, 

ELIVELTON DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 INQUÉRITO Nº 6400-96.2015.811.0042 (Código: 402097)

Vistos,

Acolho o parecer do Ministério Público de fl. 199/201.

Assim sendo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, 

determino como requerido, o ARQUIVAMENTO do inquérito policial.

Quanto aos objetos apreendidos conforme Termo de Apreensão de fl. 11, 

intime-se o indiciado MARLON HENRIQUE BISPO para apresentar 

comprovante de propriedade no prazo de 05 (cinco) dias, caso não seja 

comprovada a propriedade DECLARO o perdimento.

Quanto ao valor apreendido conforme Termo de Apreensão de fl. 11 e 

Recibo de fl. 67, intime-se o acusado MARLON HENRIQUE BISPO para a 

restituição.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito INQUÉRITO Nº 6400-96.2015.811.0042 (Código: 402097)

Vistos,

Acolho o parecer do Ministério Público de fl. 199/201.

Assim sendo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, 

determino como requerido, o ARQUIVAMENTO do inquérito policial.

Quanto aos objetos apreendidos conforme Termo de Apreensão de fl. 11, 

intime-se o indiciado MARLON HENRIQUE BISPO para apresentar 

comprovante de propriedade no prazo de 05 (cinco) dias, caso não seja 

comprovada a propriedade DECLARO o perdimento.

Quanto ao valor apreendido conforme Termo de Apreensão de fl. 11 e 

Recibo de fl. 67, intime-se o acusado MARLON HENRIQUE BISPO para a 

restituição.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 471923 Nr: 11767-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - OAB:

 PROCESSO CRIME N°: 11767-33.2017.811.0042 (Código: 471923)

Vistos etc.

Concernente aos objetos encaminhados a este Juízo conforme Termo de 

Exibição e Apreensão de fl. 31, DECLARO o perdimento de quaisquer bens 

que não foram reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem 

valor econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos 

que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Às providências.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 475635 Nr: 15515-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CARLOS DE ARCANJO CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:, TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:

 PROCESSO CRIME N°: 15515-73.2017.811.0042 (Código: 475635)

Vistos etc.

Concernente aos objetos encaminhados a este Juízo conforme ofícios de 

fls. 69/70, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Às providências.
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Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10471-39.2018.811.0042 (CÓDIGO: 518290)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ

BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA

THAINA ANGELICA FEITOSA DE PAULA

THAYLA MARTINS DA SILVA

 Vistos.

Junte-se aos autos cópia das informações prestadas nos autos do HC n. 

1004964-12.2018.8.11.0000.

Após, cumpra-se o determinado na decisão de fl. 286 verso com urgência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10471-39.2018.811.0042 (CÓDIGO: 518290)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA

 THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ

 THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES

 THALYA MARTINS DA SILVA

 Vistos, etc.

As razões expostas no pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA não elidem os motivos que 

ensejaram a decretação da prisão preventiva. Além disso, não existe fato 

novo, o que obsta à reapreciação da 'quaestio' (art. 313, do CPP).

Na hipótese em apreço, a douta defesa não apontou qualquer fato novo, 

mas tão-somente fundamento jurídico diverso daquele utilizado para a 

decretação da prisão.

Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da segregação 

cautelar como forma de garantir a ordem pública, mormente quando a 

periculosidade do acusado restou evidenciada pelo modus operandi e 

ainda, o modo de execução do suposto delito, evidencia certa 

periculosidade do agente, mediante a extrema violência utilizada.

Ressalto ainda que o acusado possui outro processo em trâmite por crime 

contra o patrimônio e mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória 

recentemente, voltou a praticar crimes, deixando claro que não se intimida 

em violar as regras do convívio em sociedade.

Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido 

demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o pedido de revogação 

formulado pela defesa do acusado BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

sem prejuízo de posterior apreciação, acaso presentes às hipóteses 

autorizadoras.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá - MT, 11 de abril de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 474564 Nr: 14461-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA, DOCARMO 

DAS NEVES MESSIAS, IURY ANTONIO MAGALHAES, LUIS CARLOS 

GONÇALVES DELGADO, ISRAEL ALVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 25/06/2018, AS 14 HORAS, NA 

SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA CRIMINAL DO FÓRUM DE CUIABÁ-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS, JGADC, CJV, JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Intimo a Advogada de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 12/06/2018, as 15:30 horas, na sala de audiências 

da 5ª Vara Criminal do Fórum de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 166833 Nr: 14136-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DONIZETE RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA TASCILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA - OAB:17728

 Intimo a Advogada de Defesa para audiência de instrução e julgamento, 

designada para o dia 14/08/2018, as 14 horas, na sala de audiência da 5ª 

Vara Criminal de Cuiabá-MT. Intimo, ainda, a advogada de defesa para 

informar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias se as testemunhas 

arroladas na Defesa Prévia as fls. 316 comparecerão á audiência 

designada, independente de intimação, ou se deseja a expedição de Carta 

Precatória para a oitiva das mesmas em seus respectivos domicílios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 514428 Nr: 6940-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN CARLOS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 DESPACHO

Vistos etc,

Diante da portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o expediente no 

âmbito do Poder Judiciário no dia 28.05.2018, em razão da greve dos 

caminhoneiros, de proporção nacional, redesigno nova data de audiência 

para o dia 10 de julho de 2018 às 16 horas.

 Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA
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Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 337578 Nr: 18683-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URANIO MARTINS DA SILVA, ALISSON SILVA 

DE JESUS, IZAIAS ALBERTO CARDOSO MARQUES, HANDER SOARES 

ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCÂNTARA - OAB:19.718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236/MT

 Processo crime nº

Vistos em correição.

Cumpram-se as determinações constantes dos autos.

Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 455625 Nr: 32884-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCOS LAGNI, BRUNO RIBEIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 Processo crime nº

Vistos em correição.

Cumpram-se as determinações constantes dos autos.

Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 421651 Nr: 27207-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RANZULLA GONZAGA, VALTEMIR 

GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ricardo da silva monteiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAN WILLIAN DOS 

SANTOS SILVEIRA - OAB:, LARYSSA A.MENDES MOREIRA - 

OAB:22.717 /MT, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT, 

VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:, WESLLEY SILVA DE 

ARAUJO - OAB:

 Ação Penal nº. 27207-40.2015.811.0042

Vistos em correição,

Considerando a manifestação do representante do Ministério Público à fl. 

226, mantenho a audiência designada para o dia 05/06/2018, oportunidade 

em que será apresentada à acusada Marcia Ranzulla Gonzaga, proposta 

de suspensão condicional do processo e realizada audiência instrução e 

julgamento em relação ao outro denunciado.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 421651 Nr: 27207-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RANZULLA GONZAGA, VALTEMIR 

GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ricardo da silva monteiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAN WILLIAN DOS 

SANTOS SILVEIRA - OAB:, LARYSSA A.MENDES MOREIRA - 

OAB:22.717 /MT, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT, 

VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:, WESLLEY SILVA DE 

ARAUJO - OAB:

 Vistos, etc...

 Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 05/06/2018 às 15h00min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 434314 Nr: 10388-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSA, RDAC, BOBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, Jacqueline Candido de 

Souza - OAB:20282/O, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 03/10/2018 às 

15h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370636 Nr: 11173-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FELIPE BRUEHMUELLER, AURELIO 

FONTES SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURELIO FONTES SHARP, Cpf: 

03176280114, Rg: 20410573, Filiação: Luana Torelli Fontes e Gastão 

Medeiros Sharp, data de nascimento: 24/12/1992, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 8408-1032. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 14 DA LEI N° 

10.826/03
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Despacho: Despacho:Em razão da necessidade de se priorizar os 

processos de réus presos e processos referentes às Metas 02/2016 e 

04/2016 do CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no 

Sistema Apolo, nos termos do item 7.45.2 da CNGC, para período posterior 

a 180 dias, e ainda considerando a necessidade de se facilitar vista dos 

autos, pelas Partes, determino que o processo permaneça na Secretaria 

do Juízo aguardando disponibilidade de pauta para os feitos distribuídos 

no ano de 2017.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), se houver juntado o 

Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos 

termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que 

manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na 

restituição.Decorrido o prazo sem manifestação ou impugnação, 

considerando que não há mais interesse à persecução penal, oficie-se à 

MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as providencias que se 

fizerem necessárias para encaminhamento a uma das Unidades do 

Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na 

hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, providencie-se e após 

cumpram-se as determinações descritas linhas acima.Quanto às demais 

apreensões, se houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Cumpra-se.Cuiabá, 04 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 23 de maio de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 354657 Nr: 16332-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEILSON GALDINO DA ROCHA, LUIZ FELIPE 

MAGALHÃES FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, Regina Célia Souza 

Timotheo de Almeida - OAB:21630/O, YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 INTIMAR A DEFESA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO 

LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506588 Nr: 45601-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHAES DA SILVA COSTA, 

LUAN CARLOS SILVA SANTANA, DENIZE LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 (...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet contra os denunciados LUCAS MAGALHÃES DA 

SILVA COSTA, LUAN CARLOS SILVA SANTANA e DENIZE LOPES BRITO. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2018, às 

14:00 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa. Citem-se os acusados dos termos da 

ação e intimem-nos da data do interrogatório. Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelas partes e os advogados dos réus, sendo estes, via DJE. 

Notifique-se o Ministério Público. (...).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431930 Nr: 7796-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIA MARIA FERREIRA, FABIO LUIZ DE 

ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRICIA MARIA FERREIRA, Cpf: 

70245089144, Rg: 1392408-7, Filiação: Guilhermina Maria Ferreira e 

Antonio Jose Ferreira, data de nascimento: 18/11/1977, brasileiro(a), 

natural de Resplendor-MG, convivente, do lar, Telefone 3644-3344. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da ré FABRICIA MARIA FERREIRA para 

comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, que 

se realizará no dia 27/09/2018, às 14:30 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, FABRICIA MARIA PEREIRA nas penas do 

artigo 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006(...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Visando a realização do ato, designo a data 

de 27/09/2018, às 14h30min para as oitivas. Cite-se e intime-se o acusado 

Fabio Luiz de Almeida Souza nos seguintes endereços: Avenida Doutor 

Meirelles, quadra 12, casa 03, Tijucal, Cuiabá/MT e Rua Antonio Batista 

Belem, nº 100,Bairro Lixeira, ambos nesta capital, telefone para contato: 

33224771 e 30284771. Requisitem-se as testemunhas. Ciência à 

Defensoria Pública. Os presentes saem intimados. Expediente necessário. 

As providências. Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza 

de Direito, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 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, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 24 de maio de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126737 Nr: 14009-77.2008.811.0042

 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: WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT, 

LARISSA SCHWARZ DE MELLO SOUZA - OAB:6.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOELMA MEDEIROS GONÇALVES, para 

devolução dos autos nº 14009-77.2008.811.0042, Protocolo 126737, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 446397 Nr: 23326-21.2016.811.0042

 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): HELCIO DE SOUSA ANDRADE, ODÉZIO 

BORGES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 233 de 473



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, IGOR JOSÉ RODRIGUES - OAB:25.093/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seus 

patronos, para ciência da expedição de Carta Precatória para oitiva das 

testemunhas de acusação, que residem no município de Rondolândia/MT, 

para, querendo, apresentar os quesitos visando instruir a aludida 

deprecata, na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 306178 Nr: 3869-76.2011.811.0042

 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): BIANCA MARIA LUCAS, CLEVERSON DE 

PINHO CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de feito encaminhado a este Juízo para apurar supostos 

excessos praticados pela guarnição que efetivou o cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão na residência de Bianca Maria Lucas em 

13.4.2011.

Em cota datada de 9.2.2017, o Ministério Público manifesta pela ausência 

materialidade em face de suposta lesão corporal (art. 209 CPM), a qual 

também estaria prescrita, e pela prescrição do delito de abuso de 

autoridade desde os fatos apurados.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se, conforme denúncia, que os fatos 

apurados são de 25.2.2011, dia do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.

Com efeito, não há nos autos exame de corpo de delito apontando a 

ocorrência de lesão grave nos termos do art. 209, §§1° e 2° do CPM, o que 

remete à possível incidência do delito residual de lesão corporal leve, que 

estaria prescrito consoante exegese do art. 209 c/c art. 125, VI do CPM, 

eis que se passaram mais de 4 anos desde a ocorrência dos fatos em 

25.2.2011.

De outra feita, também está prescrito eventual delito de abuso de 

autoridade, pois consoante artigo 6°, §3°, alínea “i”, da Lei n° 4.898/65, a 

tal crime é cominada pena máxima de 6 meses de detenção, 

prescrevendo, pois, em 3 anos, conforme art. 125, VII, do CPM.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, determino o 

ARQUIVAMENTO do presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 369198 Nr: 9522-54.2014.811.0042

 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): ERONILDES JARDIM DE FRANÇA, SIDNEY DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:10.657

 CERTIFICO E DOU FÉ que a sessão designada nestes autos não se 

raalizará em virtude do usufruto de compensatórias do magistrado - Dr. 

Murilo Moura Mesquita. Assim faço os autos conclusos.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 31077 Nr: 1502-02.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALINO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar quanto ao atual 

estado de saúde do acusado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 482718 Nr: 22472-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TAVARES ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará presidindo a sessão de 

julgamento perante o Tribunal do Júri em substituição a MM.ª Juíza de 

Direito Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira, titular da Primeira Vara Criminal 

da Capital no dia 02/05/2018, redesigno a audiência para o dia 12 de junho 

de 2018, às 14:00h.

Expeça-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Autos Código 402298

 Vistos,

Ante o teor da certidão com data de 22.05.2018 a qual consta que o 

advogado Miro Agostinho das Neves extraviou as folhas 473 a 492 destes 

autos, tenho que a análise do pedido de restituição ficou prejudicada, pois 

conforme verifica-se no Sistema Apolo, aparentemente tal requerimento 

constava à fl. 488 e não mais.

 Diante disto, intime-se o procurador de Rondinelly da Silva Lima para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que entender de 

direito.

 Caso haja manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 34172 Nr: 1582-58.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO FABIO ZUCH - 

OAB:54538

 Autos Código 34172

 Vistos,

Dando prosseguimento no curso desta ação, designo audiência de 

instrução para o dia 08 de junho de 2018, às 15h00min.

 Com antecedência à data ora designada, dê-se vistas ao Ministério 

Público para se manifestar acerca das últimas certidões dos Oficias de 

Justiça, cujas diligências foram negativas, a fim de informar se insiste na 
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oitiva das testemunhas e vítima, bem como os novos endereços.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 349140 Nr: 10129-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, ELIZEU 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LOUDES RIBEIRO DA SILVA 

SALES - OAB:11.486

 Código: 349140

Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, acolho o pedido de fl. 190, razão pela qual 

designo audiência de continuação do qual trata o art. 411, do CPP, para o 

dia 13 de junho de 2018, às 15h30min.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril 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.: 523686 Nr: 15670-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 03/07/2018, às 14:45 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 524221 Nr: 16220-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 03/07/2018, às 14:40 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486274 Nr: 25913-79.2017.811.0042

 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): EDUARDO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGC, impulsiono os autos, no sentido de 

intimar a advogada do acusado acerca da audiência designada na Carta 

Precatória n. 1182-36.2018.811.0025 - cód. 136918, na comarca de 

Juína/MT, para dia 20/07/2018 às 17:20h.

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.: 516938 Nr: 9245-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 Certifico e dou fé que verificando os andamentos dos autos na comarca 

de origem, foi constatado que o réu Bruno Ribeiro Luz, possui advogado 

constituído nos autos, na pessoa do Dr. Rubens Marc Soares da Silva – 

OAB/MT 19804/0, diante disso, antecipamos sua intimação via DJE, da 

audiência de interrogatório designada neste Juízo, para o dia 13/06/2018, 

às 16:30 horas, na sede deste Juízo. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 516938 Nr: 9245-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 AUTOS N°. 9245-96.2018.811.0042

ID. 516938

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 13/06/2018, às 16:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se o réu possui advogado constituído, caso positivo intime-o, a fim de 

comparecer à audiência ora designada, sob pena de devolução da 

presente missiva sem o devido cumprimento, bem como, informe-o da 

distribuição da presente deprecada e seus respectivos dados.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher
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1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 455200 Nr: 32469-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSM, LFMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB/MT 4.698 - OAB:4.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, em razão do aparente abandono da causa pela parte autora, 

com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e Defensoria Pública – Núcleo Criminal.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Às 

providências.Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de maio de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339582 Nr: 21139-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPI, para devolução dos autos nº 21139-79.2012.811.0042, 

Protocolo 339582, 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.: 351419 Nr: 12710-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. G. S. C., GLEICIANE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN BRUNO BATISTA CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPI, para devolução dos autos nº 12710-89.2013.811.0042, 

Protocolo 351419, 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.: 469267 Nr: 9162-17.2017.811.0042

 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: PBPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

9162-17.2017.811.0042, Protocolo 469267, 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 380863 Nr: 22611-47.2014.811.0042

 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: LBKCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente, através de seu advogado - via DJE, para se 

manifestar, requerendo o necessário, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 435205 Nr: 11426-41.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808, 

EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Figueiredo Lagreca - 

OAB:10584

 Vistos.

Intime-se a requerente, através de seu advogado - via DJE, para que se 

manifeste sobre a certidão de fl. de fl. 917, requerendo o necessário, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517175 Nr: 9498-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19124/O

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação, inclusive do pedido de fls. 109/116, e MANTENHO a 

PRISÃO PREVENTIVA do indiciado ODENIL DA SILVA MIRANDA por seus 

próprios fundamentos.Sem prejuízo, DEFIRO o pedido da Defesa. 

OFICIE-SE à Central de Monitoramento, solicitando o mapa de 

descumprimento de medida protetiva dos dias 08 e 09 de maio de 2018 

destes autos, uma vez que o requerido alega que não procurou a vítima. 

Ademais, considerando que o requerido afirma que reside cerca de 1.300 

(mil e trezentos) metros da residência da ofendida, REDUZO para 300 

(trezentos) metros a distância de proibição de contato do requerido com a 

vítima constante nos autos em apenso (id. 517265). Translade-se cópia 

para o feito em apenso (id. 517265)”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 322903 Nr: 2106-06.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFP, BCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, DEBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12131, 

FLAVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8212, 

WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3743/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, THAIS DE OLIVEIRA - OAB:250198/SP

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, relativo a obrigação de prestar 
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alimentos, no qual foi decretada a prisão civil do executado (fls. 

1432/1435) e, em razão disso, veio o executado às fls. 1453/1454, 

alegando a quitação da dívida e requerendo a revogação do mandado de 

prisão civil e a extinção da ação, juntando os comprovantes de pagamento 

de fls. 1456/1457, 1459/1450 e 1462/1463.

De fato, verifica-se que, aparentemente, o executado cumpriu a obrigação 

alimentícia. Todavia, alguns dos comprovantes juntados tratam-se de 

comprovantes provisórios de depósito de cheque (fls. 1456, 1459 e 1462), 

de modo que não se pode afirmar, por ora, se o débito foi totalmente 

quitado.

No entanto, considerando os pagamentos comprovados pelo executado, 

suspendo, por ora, o decreto de prisão do executado.

Intimem-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifestem 

quanto à petição e recibos juntados nas fls. 1453/1463, apresentando 

cálculo atualizado do débito remanescente, caso exista, tudo isso, sob 

pena de presunção de quitação.

Apresentado o cálculo, intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, 

complemente os pagamentos, sob pena de continuidade da execução, 

com o restabelecimento do decreto de prisão, o qual não se elide com o 

pagamento parcial do débito.

Findo o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e renove-me à 

conclusão.

 Cumpra-se e intimem-se, expedindo o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA.

Às providências.

Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334789 Nr: 15623-78.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSBRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DORILEO, para devolução dos autos nº 

15623-78.2012.811.0042, Protocolo 334789, 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.: 161726 Nr: 9058-69.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E, NF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDPPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALES 

ALEXANDRE MIDON DE MELO, para devolução dos autos nº 

9058-69.2010.811.0042, Protocolo 161726, 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.: 431247 Nr: 6971-33.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FERNANDA CALIXTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID BOERVO CALAZAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILENA BARBOZA 

BORTOLOTO DENFENSORA, para devolução dos autos nº 

6971-33.2016.811.0042, Protocolo 431247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436106 Nr: 12366-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16360-B

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

nego provimento aos embargos de declaração em comento.XIII.Segue 

decisão em apartado quanto ao recurso interposto pela parte autora às 

f l s . 

432/436.XIV.Intimem-se.XV.Cumpra-se.........................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 414649 Nr: 19661-31.2015.811.0042

 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: JDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 VI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, intime-se o requerido 

para que, no prazo de 05 dias, justifique a necessidade de juntada dos 

referidos áudios, bem como esclareça a dúvida levantada no parágrafo 

anterior, ou seja, se é um ou se são dois processos em que o mesmo 

pretende realizar o empréstimo de provas.VII.Após, com a resposta, 

intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública Cível, para que 

manifeste quanto ao pleito, no prazo de 05 dias, ex vi do disposto no art. 

372 , do CPC.VIII.Intime-se o requerido para que adote as providências 

legais quanto à alegada alienação parental, nos termos do disposto no 

parágrafo IV acima.IX.Acolho a cota ministerial de fl. 239, e por corolário, 

designo o dia 08/08/2018, às 16h30min para realização de audiência de 

instrução e julgamento.X.Intimem-se as partes, por meio da Defensoria 

Pública e do advogado constituído nos autos, para que, em 15 dias, 

depositem o rol de testemunhas, sob pena de preclusão.XI.Nos termos do 

determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , intimem-se as 

testemunhas, eventualmente, arroladas pela autora, haja vista que, a 

mesma, se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Conste no 

expediente a advertência do disposto no §5º, do mesmo dispositivo 

legal.XII.Quanto às testemunhas eventualmente arroladas pela parte 

requerida, nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo. 

XIII.Considerando que o pedido de fls. 231/235 não se amolda a nenhuma 

das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 9º do CPC e que, de 

conformidade com o que dispõe o art. 9º do CPC, “Não se proferirá 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, 

quanto à petição de fls. 231/235, diga a parte ex adverso. Após, diga o 

MP. Em seguida, volvam-me conclusos com urgência para 

decisão.XIV.Expeça-se o necessário.XV.Intimem-se.XVI.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 158160 Nr: 5517-28.2010.811.0042
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL - OAB:14889

 Autos n. 5517-28.2010.811.0042.

I – Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) período de convivência para reconhecimento e 

dissolução da união estável; ii) bens adquiridos durante a união estável.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser delimitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. Em imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

Posto isso, designo o dia 08.10.2018, às 13 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no 

prazo de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.

II – Int.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 500409 Nr: 39417-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIRO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Autos n. 39417-55.2017.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 28.08.2018 às 13 horas e 30 minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 427339 Nr: 2661-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOBALDO LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/MT, KARLA LETICIA DA SILVA - OAB:22787/O

 Autos n. 2661-81.2016.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 28.08.2018 às 14 horas e 30 minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495001 Nr: 34249-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA EREGIPE TOMADON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Autos n. 4249-72.2017.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 28.08.2018 às 16 horas.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 438174 Nr: 14605-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALUIZIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983

 Autos n. 14605-80.2016.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 28.08.2018 às 16 horas e 30 minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 473769 Nr: 13670-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Augusto Aquino 

Taques - OAB:138080

 Autos n. 13670-06.2017.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 28.08.2018 às 17 horas.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 425184 Nr: 299-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 Autos n. 299-09.2016.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 28.08.2018 às 17 horas e 30 minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 501771 Nr: 40813-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETER CARLOS LIMA MONTEIRO, LARISSA 
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LEÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Autos n. 40813-67.2017.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 17.07.2018 às 14 horas e 20 minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 442315 Nr: 18986-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM JACOB DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LUZIA F. METELO - 

OAB:18544/MT, SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - OAB:19.615/MT

 Autos n. 18986-34.2016.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal redesigno a 

audiência para o dia 10.07.2018 às 17 horas.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108344 Nr: 609-78.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARF, ADOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

609-78.2018.811.0063, Protocolo 108344, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109206 Nr: 1335-52.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, NESDL, 

GSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1335-52.2018.811.0063, Protocolo 109206, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 106137 Nr: 3136-37.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. K. M. da S.

CITANDO(A): ARYANE KEVYLLYN MARQUES DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) 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: M. A. M. da S. C. e E. S. M. da S. C., vem a presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor das crianças M. A. M. 

da S. C. e E. S. M. da S. C., e em desfavor da genitora Aryane Kevyllyn 

Marques da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da requerida, 

sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, 

do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. III - Deverá consta no 

edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do 

artigo 159 do ECA..". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico 

Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109007 Nr: 1174-42.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA C/C PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: H. B.

CITANDO(A): HUGNEY BARBOSA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) 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: P. T. B., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA C/C PEDIDO LIMINAR, através 

do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da 

criança P. T. B., e em desfavor do genitor Hugney Barbosa. DESPACHO: 

"... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , determino a citação do 

Requerido, Hugney Barbosa por edital com prazo de 20(vinte) dias (artigo 

257, III, do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 29 de maio de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35780 Nr: 4664-34.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE SÃO JOSE INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA ME, JOSE APARECIDO TONIETTI, NATALIA CARMEN 

ARAUZ PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A, Vinicius Bignardi - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação ao Ar negativo, bem como, para informar endereço autalizado da 
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promovida Natalia Carmen Arauz Perez.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55851 Nr: 5846-21.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE KURAMOT, ALEXANDRE BALLESTA, 

Edmar Hugo de Sá, Edna da Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Lauro Marvulle - OAB:3.110

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do oficial de justiça, juntado às fls.258, bem como para 

indicar novo endereço da promovida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 25450 Nr: 1671-52.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mirianm de Freitas Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irtercomn Eletronicos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO S. A. TECHI - 

OAB:11.336/MT, Marisa Neves de Carvalho Perri - OAB:9843B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Procedo intimação da parte, para retirar a certidão de dívida.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127707 Nr: 1872-51.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Representante Legal - Escritório Guedes & Gargaglione 

Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Donizetti Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yendis Costa - OAB:OAB/MT 

24.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. YENDIS RODRIGUES COSTA - 

OAB/MT 24.490 (ADV. DO REQUERENTE - GUEDES & GARGAGLIONE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS), PARA TOMAR CIÊNCIA DA 

DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 23. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. 

Trata-se de interpelação judicial criminal distribuída perante este Juízo por 

YENDIS COSTA, advogado contratado do Escritório Guedes & Gargaglione 

Advogados Associados, tendo como parte interpelada LUIZ DONIZETTI 

ROCHA. Verifica-se da presente peça inaugural que o interpelado reside 

na cidade e comarca de Colider/MT, local em que supostamente os fatos 

ocorreram, o que, sem maiores digressões, afasta a competência deste 

Juizado Especial Criminal para processar o presente feito, nos termos do 

artigo 63, da Lei n. 9.099/95. Em assim sendo, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processamento do presente feito e, via de consequência, 

determino o imediato arquivamento destes autos, observando-se as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE o interpelante desta decisão. Às 

providências. CUMPRA-SE.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 2529-90.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ipdss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Cassio Lopes de Lima 

- OAB:OAB/MT 19.495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Designo audiência de concilição, nos termos do art. 72, da Lei n. 9.099/95, 

à ser realizada no dia 20.06.2018, às 11 horas.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente e seus Advogados, caso possuam.

Às providências. CUMPRA-SE.

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 32/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 26.05.2018 (sábado) das 15h00min às 19h00min:

Carlos Henrique Carriel (Assessor)

Marielle C. Cespedes Amorim Lima (Assessora)

Ivana Luciano Ferri (Gestora judiciária)

Diego Tiago C. Cabral (Técnico de Informática)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Nilton Tavares Filgueira (Agente de infância)

Marcos Antônio Bueno (motorista)Art. 2° Os servidores convocados 

deverão requerer a esta Magistrada o direito aos créditos de horas 

decorrentes dos serviços realizados, nos termos do artigo 13, § 1º, da 

Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz Diretor do Foro da Capital – 

Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA nº 0705695-83.2015.8.0001, 

para averbação na ficha funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 26 de maio de 2018.

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001284-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001284-16.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem 

como tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001283-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001283-31.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 
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honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001282-46.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001281-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001281-61.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001280-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001280-76.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001279-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001279-91.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001278-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001278-09.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001277-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001277-24.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001276-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001276-39.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001275-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001275-54.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001273-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001273-84.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001286-83.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, caput, do CPC/2015. 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 para apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001261-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANY NEVES OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001261-70.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DIANY NEVES OLIVEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos 

autos documentos pessoais e comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000135-19.2017.8.11.0001. REQUERENTE: CLAUDIONOR CARNEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta 

p ú b l i c a  r e a l i z a d a  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002072-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MIMAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo, e, JULGA-SE EXTINTA a ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo 

Civil c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Preclusa a via recursal, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000229-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, por abandono da causa por mais de 30 

dias, julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

amparo no art. 485, III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003210-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE E DECLARA-SE, de 

ofício, a ausência de interesse processual da requerente e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo,Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá-MT, 17 de abril de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. Q. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga, Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 182/2018 - DF

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 3ª VARA 

CRIMINAL E CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a realização da reforma do telhado do Bloco Criminal 

desta Comarca, e a necessidade da retirada temporária das máquinas 

condicionadoras de ar, impossibilitando a permanência dos servidores na 

secretaria e no gabinete.

CONSIDERANDO que tais fatos dificultarão o regular atendimento às 

partes e advogados.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o expediente da 3ª Vara Criminal e Central de 

Arrecadação desta Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no 

dia 30 de maio de 2018.

Art. 2º - Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessas datas.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 185, DE 29 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

066-2018-Gab. datado de 22.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Mayara Santos Vicente, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 2063161-8 SSP- MT, cadastrada no CPF 

029.345.481-71, para exercer o cargo de Assessor a de Gabinete I I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 183, DE 29 DE MAIO DE 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo delegatário do 4º 

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos desta Comarca, o qual solicita 

autorização par fechar o expediente ao público no dia 1º de junho de 

2018, a fim de que possa efetuar a mudança da serventia para as novas 

instalações situada na Avenida Amazonas, nº. 639, no Centro de 

Rondonópolis;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 8º Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso - 

Extrajudicial, resolve;

Artigo 1º - SUSPENDER o expediente no 4º Tabelionato de Notas e 

Protestos de Títulos desta Comarca no dia 1º de junho de 2018, alterando 

o prazo para protesto para o próximo dia útil.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor imediatamente com sua divulgação 

interna e comunicação aos demais órgãos e entidades do Estado.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 184/2018 - DF

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E 
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AUDIÊNCIAS NA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO o movimento paredista dos caminhoneiros e a escassez 

de combustível no Estado de Mato Gosso, bem como o comprometimento 

da mobilidade urbana ao jurisdicionado e advogados de todo o Estado, 

ainda não regularizada;

CONSIDERANDO as dimensões do Estado de Mato

 Grosso e as dificuldades vivenciadas ao deslocamento, principalmente 

referente às Comarcas do Interior, ainda com inquestionável dificuldade de 

abastecimento;

CONSIDERANDO os transtornos causados no transporte público e 

particular, em razão da escassez de combustível, o que está dificultando o 

deslocamento de advogados e jurisdicionados;

CONSIDERANDO ainda a recomendação contida no item 6, da decisão 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

no expediente n. 0048829-05.2018.811.0000;

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo Presidente da Primeira Subseção 

de Rondonópolis – OAB, por meio do Ofício 21/2018;

 R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender os prazos processuais e realização de audiências 

nos dias 29.05.2018 e 30.05.2018 no Foro da Comarca de 

Rondonópolis-MT, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente os 

prazos que vencerem nessas datas.

Parágrafo único: Será mantido o regular expediente forense.

 Art. 2º - As audiências em que as partes comparecerem 

espontaneamente e/ou estiverem representadas pela Defensoria Pública, 

e não houver advogado constituído no feito, poderão ser realizadas a 

critério do magistrado.

 Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 008/2018/DF - O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.03.2014, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência 

Social e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecias 

neste Edital.

 * O Edital n° 008/2018/DF completo, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 24399-78.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MACSON PINA FERREIRA, ELEIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Do advogado das partes exequentes para, no prazo legal, trazer aos 

autos, cópia atualizada das matriculas penhoradas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780562 Nr: 6430-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICÍNIO DOS SANTOS SILVA NETO, GUSTAVO STAUT 

PINTO COSTA, GUILHERME STAUT PINTO COSTA, FRANCISCO GOLBERY 

ALBUQUERQUE COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970/SP, JOAO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLICIA LUPINETT FERNANDES 

- OAB:21899/O, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6.222/GO

 Do advogado das partes para cientificá-los sobre a audiencia de 

instrução designada para o dia 14 de junho de 2018, às 16:00 hrs na 

comarca de Poconé-MT.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006304-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1006304-16.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEX 

SANDRO FERNANDES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001744-94.2018.8.11.0003

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:

ANDRE LUIZ TAPARO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001744-94.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.371,72; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ANDRE 

LUIZ TAPARO Senhor(a): REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

que se manifeste nos autos sobre a certidão ID 13428247 requerendo o 

que de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 796240 Nr: 12868-96.2015.811.0003

 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: SINOBALDO DE SOUZA BARROS

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para apresentar 

dados bancários e informações necessárias para o levantamento do 

depósito realizado pela parte requerida e apresentado às fls. 105/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 444305 Nr: 12974-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME, EDSON MOACIR 

ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que todos os veículos localizados em nome do devedor 

possuem restrição (consoante se vê no extrato de fls. 99), e tendo em 

vista o petitório do devedor acostado retro, manifeste-se a parte 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003522-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. DE OLIVEIRA - COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

GISELI DE ALMEIDA ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003522-02/2018 Ação: Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: L. F. de Oliveira 

Comércio EPP e Outros. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” 

em desfavor de L. F. DE OLIVEIRA COMÉRCIO EPP, pessoa jurídica de 

direito privado e, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA e GISELE DE ALMEDA 

ALVES OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

exequente, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 

29 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003274-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LACERDA MEDEIROS OAB - MG174232 (ADVOGADO)

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO)

THIAGO SANTANA RABELO OAB - MG97929 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003274-36.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 29 de maio de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001933-50.2016.8.11.0003 Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, remeta-os ao 
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arquivo com baixa e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003431-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA DALVA RAMIREZ DE BENITEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003431-77.2016.8.11.0003 Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e 

considerando que o autor é beneficiária da justiça gratuita, remeta-os ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003920-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ARAUJO PATRIAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003920-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. Apesar do 

requerente não ter logrado êxito em localizar o paradeiro da empresa ré, 

vê-se que ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao 

juízo. Assim, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta 

do atual endereço da requerida (CNPJ sob o nº. 16.840.157/0001-65,), 

com a utilização dos Sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo as informações, 

cite a requerida nos endereços obtidos e ainda não diligenciados aos 

autos. Restando frustrada a tentativa de citação, ou sendo o endereço 

obtido o mesmo já diligenciado aos autos, desde já, defiro a citação por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 

257, III, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003865-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ADAIR FRANKEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003865-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

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

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008408-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON DE MACEDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003845-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SOARES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003845-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003869-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAPHAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003869-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003886-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACYELIZE PEREIRA DA SILVA TORRES - ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003886-71.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 246 de 473



(art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003888-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FLAVIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY OLIVEIRA XAVIER (RÉU)

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003888-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003898-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003898-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU VICTOR JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003899-70.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003673-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003673-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

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

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JARBAS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO BUFALO PIRES (EXECUTADO)

VITOR SOUSA AQUINO (EXECUTADO)

EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003656-29.2018.8.11.0003 Vistos etc. O credor 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que o requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de 

maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003948-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SOUZA LIMA (AUTOR)
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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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003948-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial juntando aos autos o extrato atualizado da negativação 

junto ao SPC, bem como o comprovante de pagamento da fatura com 

vencimento em 18/05/2018. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1003474-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (REQUERIDO)

RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DO COUTO (EXECUTADO)

MEIRE VERONICA ZANDONADI DO COUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE A SRA. MEIRE VERONICA ZANDONADI DO COUTO, 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, FOI INTIMADA ACERCA DA PENHORA E 

AVALIAÇÃO POR MEIO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, CERTIDÃO ID Nº. 

10247737, ASSIM DEIXO DE EXPEDIR O ARMP COM ESTA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DO COUTO (EXECUTADO)

MEIRE VERONICA ZANDONADI DO COUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, POR SEU PROCURADOR, PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

OBJETO DA MATRÍCULA Nº. 4531 DO CRI DA COMARCA DE PEDRA 

PRETA-MT, (ID. 10247591/10247737).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003341-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809653 Nr: 17831-50.2015.811.0003

 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: PAULO GOMES DA SILVA

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

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

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 17831-50.2015.811.0003, Protocolo 

809653, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783711 Nr: 7644-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BRANDAO ARAUJO FILHO, CERIS 

DIONE TEIXEIRA ARAUJO, IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO, NILMA 

BALBINA MACHADO ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO, IRMA 

LUIZA MACHADO ARAUJO, JOSE FRANCISCO DE MORAES, GILBERTO 

MACHADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO AGDO 

CRUVINEL, para devolução dos autos nº 7644-80.2015.811.0003, 

Protocolo 783711, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293874 Nr: 8475-85.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO CURVO LEITE FILHO, MAURICIO NOGUEIRA 

JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR OCAMPOS FILHO - 

OAB:7818

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 8475-85.2002.811.0003, Protocolo 

293874, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732024 Nr: 12305-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES MOTA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIVALDO MATIAS 

SOARES(ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

12305-73.2013.811.0003, Protocolo 732024, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425844 Nr: 8028-53.2009.811.0003

 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: LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DESIGNAÇÃO DO DIA 08.06.2018 ÀS 

14H00 PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, NOS TERMOS DA 

MANIFESTAÇÃO DA EXPERT NOMEADA - FLS. 501/503.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416651 Nr: 12284-73.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES, 

AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES, ALCIDINA BALBINO CARDOSO, 

MARIA ALCI BALBINO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11.843/MT, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, MARIA 

INEZ MECENAS DO CARMO - OAB:MT/5.852, Mellina Myrian do 

Nascimento P. Lima - OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE FLS. 

316 E CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE FLS. 317/319, PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775377 Nr: 4389-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRURGICA PASSOS COMERCIO DE ARTIGOS 

MEDICOS E CIRURGICOS LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL IBRAHIM TAWIL FILHO 

- OAB:33033/PR, NEIMAR BATISTA - OAB:

 Intime a executada para pagamento do débito no valor de R$ 3.291,34, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003858-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REZENDE PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003858-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das Varas 

de Família e Sucessões desta Comarca. Ademais, vê-se que a presente 

ação objetiva a interdição com pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela. Assim, reconheço a incompetência deste Juízo e 

determino a redistribuição do processo a uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis - MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003697-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003697-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NTY2328) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 
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benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003859-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003859-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a 1ª Vara 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação trata-se 

de Embargos à execução e foi proposta em face do Município de 

Rondonópolis/MT. Assim, em observância ao Provimento nº 10/2003-CM, 

determino a remessa destes autos para a 1ª Vara da Fazenda Pública 

desta Comarca, as quais são competentes para processar e julgar os 

feitos envolvendo a Fazenda Pública Municipal. Encaminhe para a correta 

redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003905-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA LARISSA VICCO SAKAMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003905-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 

proceda a entrega do certificado de conclusão do curso de graduação no 

curso de Tecnologia em Marketing, devidamente registrado. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante demonstrou 

a mera aparência da probabilidade de seu direito, mediante a juntada da 

declaração de conclusão do curso de graduação (Id. 1304053). 

Entretanto, não comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do 

resultado útil do processo, vez que não consta nos autos o pedido de 

emissão do diploma junto a requerida, e que a Declaração de Conclusão 

do Curso se deu em 13/04/2015, e a ação foi distribuída em 28.05.2018, o 

que não evidencia demora para a emissão do documento. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela 

antecipada, indefiro o pedido. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DE SOUZA SANTANA SILVA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003940-37.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.03.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 4.064,13 (quatro mil e sessenta e quatro reais 

e treze centavos). Ainda, requer que a demandada promova a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito 

acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/2173560-0, 
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restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 07/2017 a 12/2017, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. Ademais, conforme 

extrato constante no Id. 13415367, a autora comprova que sempre 

efetuou o pagamento de todas as faturas de energia e que não houve 

alteração de seu consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção 

realizada pela ré descrever a anormalidade de “desvio de energia no ramal 

de entrada”. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o 

débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido 

fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante 

corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos 

serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/713360-6, em relação ao débito no valor de R$ 

4.064,13, com vencimento em 30.03.2018, bem como que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título acima mencionado, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento 

desta decisão, fixo multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003938-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA PAIXAO SATERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003938-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.03.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 669,76 (seiscentos e sessenta e nove reais e 

setenta e seis centavos). Ainda, requer que a demandada promova a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/2173560-0, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 07/2017 a 12/2017, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. Ademais, conforme 

c o n s u l t a  a o  s i t e : 

www.energisa.com.br/paginas/servicosonline/autoatendimento/extrato-e-

2via.aspx?cdc=6/2173560-0, a autora comprova que sempre efetuou o 

pagamento de todas as faturas de energia e que não houve alteração de 

seu consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção realizada pela 

ré descrever a anormalidade de “desvio de energia no ramal de entrada”. 
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O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado 

pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado 

precedente “no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/2173560-0, em relação ao débito no valor de R$ 669,76, 

com vencimento em 30.03.2018, bem como que seja oficiado aos órgãos 

de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome do autor de seus bancos de dados referente ao 

título acima mencionado, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito 

da presente demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo 

multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003758-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO DOS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003758-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NUA6309) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 
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consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003856-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003856-36.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a 2ª vara 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação trata-se 

de Embargos à Execução Fiscal e foi proposta em face do Município de 

Rondonópolis/MT. Assim, em observância ao Provimento nº 10/2003-CM, 

determino a remessa destes autos para o Juízo da 2ª Vara da Fazenda 

Pública desta Comarca, as quais são competentes para processar e julgar 

os feitos envolvendo a Fazenda Pública Municipal. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002652-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ADÃO OLIVETTE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002652-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor, além 

dos pedidos atinentes a ação de cobrança, pugna pela tutela cautelar a 

fim de que ocorra a busca e apreensão do maquinário descrito na inicial. 

Ocorre que se trata de pedido genérico sem qualquer comprovação de 

que o devedor esteja ocultando ou dilapidando o maquinário. Ressalto 

ainda que o requerente não comprovou nos autos que o mencionado 

veículo é de sua propriedade, tão pouco juntou ao feito qualquer contrato 

realizado junto ao requerido. Ademais, na presente ação não se vislumbra 

a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela de urgência pleiteada pelo credor, quais sejam, a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que 

inviabiliza o deferimento do pleito. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente 

porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela 

antecipada, indefiro o pedido. Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001702-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS C GRACA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001702-79.2017.8.11.0003. Vistos etc. BANCO ITAUCARD 

S/A., já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de MARCUS VINICIUS C GRAÇA LEITE, também 

qualificado no processo. As partes noticiam a realização de acordo e 

pleiteiam sua homologação com a consequente extinção do processo (Ids 

nºs. 13356416 e 13397549). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Determino a baixa do veículo (Placa QBP-4355), 

junto ao Sistema Renajud, constante no ID nº. 7914028. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

28 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001702-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS C GRACA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001702-79.2017.8.11.0003. Vistos etc. BANCO ITAUCARD 

S/A., já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de MARCUS VINICIUS C GRAÇA LEITE, também 

qualificado no processo. As partes noticiam a realização de acordo e 

pleiteiam sua homologação com a consequente extinção do processo (Ids 

nºs. 13356416 e 13397549). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Determino a baixa do veículo (Placa QBP-4355), 

junto ao Sistema Renajud, constante no ID nº. 7914028. Custas e 
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honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

28 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005648-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDA DOS SANTOS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005648-59.2017.8.11.0003 Vistos etc. BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

contra LUCINDA DOS SANTOS GOMES, também qualificada no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 

Liminar deferida no Id. 9569936. No decorrer do processo, a requerente 

pleiteia pela desistência da ação, com sua consequente extinção (Id. 

12215298). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação da 

demandada não foi realizada. Assim, é possível a autora 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. Revogo a liminar deferida. Sem verba honorária vez 

que a demandada não foi citada e não constituiu advogado nos autos. 

Transitada em julgado, determino a baixa junto ao Sistema Renajud 

(PLACA JIR9659), constante no Id. 9719964, após ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME ARCANJO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA NETO (EXECUTADO)

RAQUEL MOREIRA PEREIRA BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000341-61.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COSME ARCANJO RIBEIRO EXECUTADO: RAQUEL MOREIRA 

PEREIRA BATISTA, JOAO BATISTA NETO Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de penhora dos imóveis de propriedade do executado, indicados 

pelo exequente na petição retro. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 26 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002104-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANEI LOPES TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PAULO ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002104-63.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSE VIANEI LOPES TORRES EXECUTADO: ROBERTO 

PAULO ALMEIDA SILVA Vistos e examinados. Determino o 

desentranhamento da peça juntada como EMBARGOS A EXECUÇÃO, haja 

vista o disposto no CPC: Art. 914. O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000589-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

WALTER ROBSON GIBIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000589-27.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

WF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME, WALTER ROBSON GIBIM 

Vistos e examinados. Indefiro o pedido formulado pelo exequente, com 

fulcro na jurisprudência dominante: TJ-SP - Apelação APL 992060080565 

SP (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 29/06/2010 Ementa: 

ARRENDAMENTO MERCANTIL - Reintegração de Posse - Cerceamento de 

defesa afastado -Cessão de uso e gozo de veículo, com obrigação de 

pagamento de valor correspondente ao das parcelas devidas em razão de 

arrendamento mercantil - Ausência de anuência da instituição financeira - 

Inadimplemento - Responsabilidade do cedente - Rescisão contratual - 

Informação sobre o paradeiro do veículo - Multa diária 

-Inadmissibilidade.Apelação parcialmente provida. Sobre o prosseguimento 

do feito, diga o mesmo, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003110-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO)

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DOURADO NERY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Da análise dos autos verifica-se que o executado 

apresentou EMBARGOS A EXECUÇÃO por simples petição, em 

desconformidade com a previsão do artigo 914 do CPC. Os embargos 

foram erroneamente recebidos e impugnados, estando prontos para 

julgamento. Todavia, necessário chamar-se o feito à ordem para sanar tal 

irregularidade. Deste modo, determino a intimação do executado para que 

promova a regular distribuição da sua petição de embargos; bem como do 

exequente, para que posteriormente junte a impugnação aos autos que 

irão se formar; e, na sequência, a serventia adote as providências 

necessárias para a formação dos autos e conclusão para julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005695-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI (EMBARGANTE)

FORLUX ENERGIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VITOR HUGO PISSAIA (EMBARGANTE)

LUIZ AUGUSTO PISSAIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (EMBARGADO)

DANIELA PELLOSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005695-33.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI, FORLUX ENERGIA LTDA 

- ME, VITOR HUGO PISSAIA, LUIZ AUGUSTO PISSAIA EMBARGADO: 

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA., DANIELA PELLOSO Vistos e examinados. 

Se tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS, independente de estar seguro o 

Juízo, vez que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar 

previstos no artigo 918 do CPC. No que concerne ao pedido de suspensão 

da execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 

919 do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo”. Ademais, não se fazem presentes os requisitos 

exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não 

logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a 

possibilidade da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação 

e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. Devo consignar que o prosseguimento da execução é 

conseqüência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos 

Embargos, ainda que se discuta o quantum devido, por si só, não constitui 

fundamento relevante à suspensão da execução. A norma comentada 

estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela 

oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que 

ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr 

normalmente. De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto 

dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir 

das consequências legais da execução. Fosse suficiente esse risco, toda 

e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é 

inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos 

expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado. Nesse sentido: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 739-A - EXECUÇÃO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA 

DE DANO IMINENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em 

manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da 

execução, quando a ação segue seu curso normal, não havendo notícia 

nos autos de hasta pública”. (TJ/MT - AI, 39179/2013, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 18/09/2013, Data da publicação no DJE 26/09/2013) "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A 

do Código de Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias 

à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais 

sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) relevância dos 

fundamentos dos embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de 

difícil ou incerta reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos 

todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão 

do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna inviável a 

pretensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de 

Instrumento Nº 70060011517, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014). 

Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos 

que justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO pleiteado. Determino a oitiva do exequente, no prazo legal. 

Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000749-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000749-52.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: MARCO AURELIO 

TEIXEIRA DE ARAUJO Vistos e examinados. Recebo os embargos de 

declaração e dou provimento aos mesmos, haja vista que, de fato, há 

alegações na contestação que não foram apreciadas na sentença 

proferida. Deste modo, passo à análise das mesmas: 01 – Sustenta o 

requerido que a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da 

demanda, na medida em que “não existe a alienação fiduciária gravada à 

favor dela, junto ao documento do veículo e tampouco existe qualquer 

gravame sobre o veículo”. A alegação não merece acolhida, haja vista que 

a prova da propriedade fiduciária restou formalizada diante do contrato 

juntado pela parte autora com a inicial. 02 – Aduz o requerido que “não foi 

devidamente constituído em mora, estando o procedimento necessário, 

que antecede a interposição da ação, eivado de vício insanável, sendo 

totalmente nulo e que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo”. Todavia, a comprovação da regular notificação 

extrajudicial do devedor está estampada nos autos, diante da juntada do 

AR por ele assinado, como se vê de Id. 1440773, de modo que não 

comporta acolhimento o pedido formulado. 03 – Por fim, afirma o requerido 

que é necessária a “revisão dos índices contratuais REFERENTE AO 

REAJUSTE aplicado pela Requerente e por consequência seja condenada 

a restituir ao Requerido os valores pagos a maior por ele”, vez que o autor 

estaria “cobrando do Requerido o valor de R$ 988,23 (novecentos e 

oitenta e oito reais e vinte e três centavos), ou seja, um inexplicável 

aumento de 41,52% (quarenta e um vírgula cinquenta e dois por cento), 

sobre valor de parcela, acrescidos de juros de multa”. Porém, o requerido 

não informa quais são as cláusulas contratuais que pretende revisar, e 

não aponta onde os cálculos da requerente estão elaborados em 

desconformidade com o contrato celebrado livremente pelas partes. Deste 

modo, também esta alegação não merece acolhida, na medida em que não 

restou comprovado nos autos que os cálculos da autora estejam 

destoando das cláusulas contratuais firmadas, ou que referidas previsões 

sejam abusivas ou ilegais. Nesse contexto, mantém-se inalterado o 

resultado da sentença embargada. Intimem-se as partes desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003688-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003688-68.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ELISANDRA FONTANA RÉU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos e examinados. Realizada 

audiência de conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema 

PJE e, posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 
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prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003124-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE ALMEIDA CELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO (REQUERIDO)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003124-26.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ACACIO DE ALMEIDA CELLOS REQUERIDO: PRIMEIRO 

TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, CLOVIS 

MARCELLO DE SA E BENEVIDES FILHO Vistos e examinados. Realizada 

audiência de conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema 

PJE e, posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 

prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOP.CENTRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003681-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES RÉU: CENTRAL NACIONAL 

UNIMED-COOP.CENTRAL, UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA Vistos e examinados. Realizada audiência de 

conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema PJE e, 

posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 

prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008217-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON FERREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008217-33.2017.8.11.0003. 

AUTOR: WEBERSON FERREIRA ALVES RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Realizada audiência de 

conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema PJE e, 

posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 

prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003553-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003553-90.2016.8.11.0003. 

AUTOR: ADVANIO DA SILVA RÉU: RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - 

EPP Vistos e examinados. Realizada audiência de conciliação, não foi 

devidamente anexada a ata no sistema PJE e, posteriormente, em razão de 

problemas técnicos no computador de audiências desta vara, o 

documento acabou perdendo-se. Deste modo, a ata não poderá mais ser 

juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores prejuízos às partes 

envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de conciliação, 

determinando o regular prosseguimento do feito (com a conclusão na 

pasta correspondente ao seu atual estado processual). Esclareço que, no 

entanto, se alguma das partes não concordar com o prosseguimento do 

feito e insistir expressamente na realização de nova audiência de 

conciliação, este juízo imediatamente designará data para o ato. Intimem-se 

as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002012-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002012-85.2017.8.11.0003. 

AUTOR: EDIVALDO GOMES DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Realizada 

audiência de conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema 

PJE e, posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 

prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002002-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA BENTO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002002-41.2017.8.11.0003. 

AUTOR: PATRICIA ROSA BENTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Realizada 

audiência de conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema 

PJE e, posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 

prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002372-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE OLIVEIRA CARVALHO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002372-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR: GREICIELE OLIVEIRA CARVALHO REZENDE RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Realizada audiência de 

conciliação, não foi devidamente anexada a ata no sistema PJE e, 

posteriormente, em razão de problemas técnicos no computador de 

audiências desta vara, o documento acabou perdendo-se. Deste modo, a 

ata não poderá mais ser juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores 

prejuízos às partes envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de 

conciliação, determinando o regular prosseguimento do feito (com a 

conclusão na pasta correspondente ao seu atual estado processual). 

Esclareço que, no entanto, se alguma das partes não concordar com o 

prosseguimento do feito e insistir expressamente na realização de nova 

audiência de conciliação, este juízo imediatamente designará data para o 

ato. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003696-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO APARECIDO PROENCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003696-45.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: LUCIDIO APARECIDO 

PROENCA Vistos e examinados. Realizada audiência de conciliação, não 

foi devidamente anexada a ata no sistema PJE e, posteriormente, em razão 

de problemas técnicos no computador de audiências desta vara, o 

documento acabou perdendo-se. Deste modo, a ata não poderá mais ser 

juntada ao sistema. Assim, para evitar maiores prejuízos às partes 

envolvidas, deixo de redesignar outra audiência de conciliação, 

determinando o regular prosseguimento do feito (com a conclusão na 

pasta correspondente ao seu atual estado processual). Esclareço que, no 

entanto, se alguma das partes não concordar com o prosseguimento do 

feito e insistir expressamente na realização de nova audiência de 

conciliação, este juízo imediatamente designará data para o ato. Intimem-se 

as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006205-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luzia Pereira da Cruz (RÉU)

Walkyria Leão Ferreira (RÉU)

PETRONIO FERREIRA (RÉU)

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (RÉU)

Wesder Alves Ferreira (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006205-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIO PIRES MOREIRA RÉU: CANDEMAR CECILIO FECHNER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF F VICTORIO, PETRONIO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, WESDER ALVES FERREIRA, LUZIA PEREIRA 

DA CRUZ Vistos e examinados. Indefiro o pedido de citação por hora 

certa, haja vista que não estão presentes as hipóteses do artigo 252 do 

CPC. Sobre o prosseguimento do feito, diga o autor, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004393-66.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ALVES DAMASCENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004393-66.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO RÉU: JOSÉ ALVES 

DAMASCENA Vistos e examinados. Mantenho a decisão anteriormente 

proferida, uma vez que, apesar de realizada audiência de justificação, não 

se vislumbra modificação na situação processual que ensejasse a 

alteração do que restou deliberado por ocasião do recebimento da petição 

inicial. Como já frisado, para a concessão da liminar em reintegração de 

posse cumpre ao autor demonstrar os requisitos do artigo 927, do Código 

Processual Civil, que assim determina: “Art. 561- “Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de 

reintegração.” Ocorre que, no caso dos autos, não há demonstração da 

existência da posse que justifique o acolhimento da liminar pretendia, ao 

menos neste momento processual. Isto posto, mantenho, pelas razões já 

expostas, a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse 

liminarmente, e determino o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004231-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004231-71.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SILVIA DE OLIVEIRA LEITE EXECUTADO: JOACIR LUIZ DA 

SILVA Vistos e examinados. Para facilitar a celeridade na prestação 

jurisdicional, necessária a correta conclusão do feito, em conformidade 

com a decisão que há de ser proferida. Deste modo, devolvo os autos à 

serventia, para que tornem conclusos na pasta MINUTAR DECISÃO. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001461-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SIMIONI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001461-71.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANDRA SIMIONI SANTOS REQUERIDO: RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - 

ME Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

28 de Junho de 2018, às 08:00 horas. Intimem/Citem-se, observando 

eventuais alterações de endereço que tenham sido informadas nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005020-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

LINDA VERONA BENEDETTI DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005020-70.2017.8.11.0003. 

AUTOR: EDUARDO ALVES SILVA RÉU: TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, 

LINDA VERONA BENEDETTI DE MORAES Vistos e examinados. Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 28 de Junho de 2018, às 08:30 

horas. Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de endereço 

que tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008779-42.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CESAR RODRIGUES DA CRUZ REQUERIDO: ELAINE ALVES 

DA SILVA, ANDERSON COSTA DA SILVA Vistos e examinados. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de Junho de 2018, às 

10:00 horas. Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de 

endereço que tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000598-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000598-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA TEREZA DA SILVA RÉU: ALAIDES RODRIGUES Vistos e 

examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de Junho 

de 2018, às 10:30 horas. Intimem/Citem-se, observando eventuais 

alterações de endereço que tenham sido informadas nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001389-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUCIANO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 258 de 473



OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001389-55.2016.8.11.0003. 

AUTOR: ADAO LUCIANO MOREIRA RÉU: OLIVEIRA & THEODORO LTDA - 

ME Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

28 de Junho de 2018, às 11:00 horas. Intimem/Citem-se, observando 

eventuais alterações de endereço que tenham sido informadas nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574/O (ADVOGADO)

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BISPO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002238-56.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 27.256,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Parte Ré: RÉU: 

MARCILIO BISPO FERREIRA RONDONÓPOLIS, Vistos e examinados. 

Proceda, a secretaria, com as conferências dos artigos 54 e 55 da 

Resolução 03/2018/TP, providenciando eventuais regularizações que se 

fizerem necessárias. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de 

urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de Julho de 2018, às 09:30 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002241-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE PEREIRA DE SOUZA GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002241-11.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 28.361,15; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Parte Ré: RÉU: 

MICHELLE PEREIRA DE SOUZA GODOY RONDONÓPOLIS, Vistos e 

examinados. Proceda, a secretaria, com as conferências dos artigos 54 e 

55 da Resolução 03/2018/TP, providenciando eventuais regularizações 

que se fizerem necessárias. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de Julho de 2018, às 10:00 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002176-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JK REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002176-50.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO FRANCA MOURA REQUERIDO: JK 
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REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos e examinados. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 09 de Julho de 2018, às 10:30 horas. 

Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de endereço que 

tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002853-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE PAULA (AUTOR)

OTACILIA FARIAS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002853-80.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ADAO DE PAULA, OTACILIA FARIAS DE PAULA RÉU: MANOEL 

ANTONIO GONCALVES Vistos e examinados. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 09 de Julho de 2018, às 11:00 horas. 

Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de endereço que 

tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 28 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000668-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

Intimação da Administradora Judicial para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007891-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO)

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003790-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TSA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

seguinte caminho: site do Tribunal de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003393-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, efetuar o depósito de diligência 

do Oficial de Justiça, pois o endereço da parte requerida não é atendido 

por entrega domiciliar de correspondência. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001840-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. O. J. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando não foi 

possível proceder a apreensão do bem descrito no presente mandado 

tendo em vista não tê-lo encontrado nem o requerido D.B.de Oliveira Junior 

ME, através de seu representante legal, para informar onde o mesmo 

poderia ser localizado. RONDONÓPOLIS/MT, 22 de abril de 2018. VALDIR 

SERGIO ZAMBONATTO Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007826-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIK S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE OAB - SP253877 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005981-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005981-11.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CRISTINA 

MUNIESA QUEIROZ Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - MT16330/O REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: FAGNER DA SILVA BOTOF - MT0012903A 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001112-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MOREIRA PEREIRA BATISTA (EMBARGANTE)

JOAO BATISTA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME ARCANJO RIBEIRO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001112-05.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: RAQUEL 

MOREIRA PEREIRA BATISTA, JOAO BATISTA NETO Advogado do(a) 

EMBARGANTE: ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - MT3877-O 

Advogado do(a) EMBARGANTE: ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - 

MT3877-O EMBARGADO: COSME ARCANJO RIBEIRO Advogado do(a) 

EMBARGADO: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - MT0013733A DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000481-95.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 109.095,76; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, BUSCA E APREENSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Parte Ré: REQUERIDO: ALM COMERCIO DE PECAS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME, LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA Vistos e 

examinados. Considerando que a requerida está em processo de 

recuperação judicial (que tramita nesta mesma vara), e que o plano de 

recuperação judicial já foi aprovado pela assembleia geral de credores e 

homologado judicialmente, a fim de evitar decisões conflitantes e prejuízos 

a todas as partes envolvidas, antes de decidir os embargos de 

declaração, determino a intimação do administrador judicial da requerida 

para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 29 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003785-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

r.mandado, diligenciei até a Avenida Jaime Fernandes da Costa, 1280, e 

não foi possível citar MARIA CRISTINA SAAD MURAD, pois estando no 

local a funcionária da casa informou que a moradora da residência se 

chama Milena e reside no local há seis meses e desconhece a requerida. 

Assim, devolvo o mandado para os devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 23 

de maio de 2018. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004912-75.2016.8.11.0003

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:

DALMIR BERTHOLDO (EXECUTADO)

DALMIR BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência ao endereço mencionado, não logrei êxito em citar 

Dalmir Bertholdo, devido não o ter encontrado por ocasião da realização 

da diligência, onde fui atendido pelo Sr. Inácio Cardoso, nada sabendo 

informar sobre o Devedor. RONDONÓPOLIS/MT, 17 de maio de 2018. 

JOAO BATISTA REIS DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004111-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - SP150926 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CEREAIS COMERCIO E LOGISTICA LTDA EPP - EPP (RÉU)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal dar andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006184-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 
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não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003165-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU CANDIDO MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003165-56.2017.8.11.0003 AUTOR: FORGHIERI 

COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME Advogado do(a) 

AUTOR: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - MT0021669A RÉU: ALCEU 

CANDIDO MACIEL Advogado do(a) RÉU: KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - 

MT19321/B-B DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760782 Nr: 13796-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SILVA SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DE LIMA ALVES, TANIA 

APARECIDA RAMOS BARROS, WANDERLEY FERREIRA CANDIDO, ELZA 

DE OLIVEIRA LIMA ALVES, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, IVAN 

ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 13796-81.2014.811.0003, Protocolo 

760782, 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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 
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LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, MAX 

SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, RICARDO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - OAB:OAB/SP 

95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VALDEIR DA 

SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO o pedido formulado pelos recuperandos, por ora tão somente 

para DETERMINAR A SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

GERAL DE CREDORES DESIGNADA PARA OS DIAS 30/05 e 06/06/2018, 

até ulterior deliberação dos requerimentos formulados pelos 

recuperandos, que será realizada após a oitiva do administrador judicial e 

do Ministério Público. No que tange aos demais pedidos formulados pelos 

recuperandos (“seja reconhecida a competência deste Juízo sobre os 

atos expropriatórios sobre a Fazenda Água Bonita, de propriedade do 

recuperando Guilherme Augustin, e os bens que a compõem, 

determinando-se, por conseguinte, a suspensão da penhora, avaliação e 

leilão já determinados pelo MM. Juízo da 41ª Vara Cível de São Paulo-SP 

nos autos da execução n. 1020892-50.2013.8.26.0100”), hei por bem em, 

antes de os apreciar, determinar a intimação da credora ADM, a oitiva do 

Administrador Judicial e do Ministério Público, haja vista a relevância dos 

fatos trazidos aos autos, a vasta gama de documentos apresentados com 

a petição e os possíveis reflexos que poderão advir para o processo de 

recuperação judicial. Justifico que a intimação da credora é de suma 

necessidade, para

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760365 Nr: 13527-42.2014.811.0003

 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: SANDRA SILVA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

13527-42.2014.811.0003, Protocolo 760365, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796464 Nr: 12953-82.2015.811.0003

 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: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/SP, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 Vistos e Examinados

 Tendo em vista a manifestação da Requerida de fl.150, deve a Contadora 

Judicial manifestar-se quanto a inclusão no cálculo de fls. 145/147, dos 

pagamentos feito no valor de R$870,00(oitocentos e setenta reais), 

comprovantes de fls.129/133 e se houve o abatimento destes valores no 

saldo devedor.

 Com a juntada da manifestação da Contadora Judicial, que deverá ocorrer 

em 15(quinze) dias, intime-se as partes para que, requerendo, 

manifestem-se sobre os mesmos no prazo de 10(dez) dias, vindo em 

seguida à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816906 Nr: 1882-49.2016.811.0003

 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: ANTONIO CARLOS TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR MSVIAS- CONCESSIONARIA DE 

RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

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

OAB:8767/MS

 Vistos e Examinados

 Intimem-se as partes, para que requerendo, no prazo legal, se manifestem 

sobre os documentos novos aportados aos autos as fls.79/80.

Após, com ou sem manifestação das partes, tornem os autos 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.: 715263 Nr: 10528-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN, RUY 

SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados

 O Exequente comparece aos autos à fl.148, pleiteando a indisponibilidade 

de valores e aplicações financeiras de titularidade dos Executados, por 

meio do sistema BACENJD, sob o fundamento de que devidamente 

intimados, os Executados não pagaram o débito, ora perseguido.

Analisando os autos, é possível depreender que os Executados, até a 

presente data não foram CITADOS, conforme certidões dos oficiais de 

justiça de fls. 105128.

 Consoante os disposto no art.829, do CPC, a penhora de bens dos 

Executados só ocorrerá, após serem CITADOS e não pagarem o débito no 

prazo de 03(três) dias, o que não ocorreu até o presente momento, como 

alhures citado.

 Ante o exposto:

1 – INDEFIRO a indisponibilidade de valores e aplicações de titularidade 

dos Executados, por meio do sistema BACENJUD;

 2 – Intime-se o Exequente para que realize os atos necessários para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

EXTINÇÃO.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Exequente, tornem-se 

os autos 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.: 427009 Nr: 9162-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA ME, 

DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LOPES DA SILVA 

MARTINS - OAB:15518/O

 Vistos e examinados

 Consoante ao disposto no art.10, CPC, antes de se decidir sobre, ser ou 

não penhorável os valores indisponíveis por meio do sistema BACENJUD, 

o Banco Exequente deve manifestar sobre as petições de fls.119/149 e 

151/205.

Intime-se o Banco Exequente para querem manifeste sobre as petições 

acima indicadas, no prazo de 10(dez) dias.

Com ou sem manifestação da parte Exequente, torne-se os conclusos.

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.: 451251 Nr: 6431-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, 

RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.854, §2º do CPC), da penhora de 

valores realizada via sistema BacenJud, na importância de R$ 2.108,57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 806219 Nr: 16759-28.2015.811.0003

 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 GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.854, §2º do CPC), da penhora de 

valores realizada via sistema BacenJud, na importância de R$ 9.126,67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747639 Nr: 6530-43.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANI FERNANDES DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

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

- OAB:MT/10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, PAULO SÉRGIO CIRILO 

- OAB:OAB/MT 5448-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.854, §2º do CPC), da penhora de 

valores realizada via sistema BacenJud, na importância de R$ 4.811,04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 320832 Nr: 7666-61.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO PIMENTA VIEIRA, PAULO CESAR 

ROCHA ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766927 Nr: 854-80.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO 

LTDA, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E SILVA, ANTONIO JUSTINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820122 Nr: 2995-38.2016.811.0003

 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: ANGELO HONORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES EL SHADAY LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cândido Gonçalves - 

OAB:14947/GO

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822785 Nr: 3899-58.2016.811.0003

 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: GILBERTO MOREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 839114 Nr: 8372-87.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFOS FERTILIZANTES FOSFATOS LTDA, 

FERTISOLO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CARLOS 

VITAL LUGOKENSKI, MARIELI DOS SANTOS SILVA, EDUARDO 

LUGOKENSKI NETO, JUNAINA KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720807 Nr: 1848-79.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR CARNEIRO DA SILVA, SHIRLEY 

WILLON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 388631 Nr: 2283-63.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MROZINSKI, EVANILDE BEATRIZ 

MROZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do executado, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

juntada de oficio de folhas.299/303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 805427 Nr: 16450-07.2015.811.0003

 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: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALETEIA VANESSA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754688 Nr: 10152-33.2014.811.0003

 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: ALCIDES SEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA TOMAZINE DA PAZ, SUZANA 

TOMAZINE SEMENTINO, ANTONIO MARCOS SEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 323382 Nr: 8591-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426262 Nr: 8464-12.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, LUCHESI 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI JOSE RAVAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, ELIANA FIGUEIREDO CAMILI CAVALCANTE DE 

MOURA - OAB:207.951 OAB/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP, LILIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442827 Nr: 11495-06.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MANOEL GUIMARAES, KARINA 

REIS BELTRAO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710614 Nr: 5590-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723896 Nr: 4895-61.2013.811.0003

 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): JOSIVAN PEREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONCALVES - 

OAB:MT/9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751836 Nr: 8682-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO VIEIRA - ME, ALESSANDRO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 858989 Nr: 2852-15.2017.811.0003

 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: MARIA DA GUIA DE SOUZA, ALINE DE SOUZA 

OLIVEIRA PINTO, JOSE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ELIANA DE SOUZA 

OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR SALES MIRANDA, KATIA DE SOUZA 

OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - 

OAB:21706/O

 Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo 

Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria 

que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já 

provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que 

servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, 

remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 763344 Nr: 15069-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARTINS DE MELO GASQUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209

 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. 

125.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

128), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413793 Nr: 9493-34.2008.811.0003

 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: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO, MARCOS EUGENIO 

PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZARICO, CRISTIANE PEZARICO 

SIMÕES NOGEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT, TATIANA 

CRISTINA B. CAMPOS COSTA - OAB:7.393/MT

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

OAB:6.218

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 
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das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital de OSMAR LUIZ PEZZARICO.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

 Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 333373 Nr: 3203-42.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Vistos e examinados.

 Nomeio, em substituição, leiloeiro na pessoa do LEILOEIRO PÚBLICO 

OFICIAL VINÍCIUS SANTOS CIRÍACO, registrado na JUCEMAT sob o nº 40, 

por meio da Portaria nº 012/2018 de 07/03/2018, e devidamente 

cadastrado neste Juízo.

 Intime-o da nomeção e para dar prosseguimento ao feito, nos termos da 

decisão anteriormente proferida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 326944 Nr: 10144-42.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 nº 70000748442, Décima quinta Câmara Cível , TJ - RS, Rel. Dês. Manuel 

M. Lucas, Julgado em 12-4-2000). “EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE 

TRABALHO - IMPENHORABILIDADE. Prevendo a Lei a impenhorabilidade 

do instrumento necessário ou útil ao exercício de qualquer profissão, não 

cabe incidir a constrição judicial sobre o caminhão de propriedade do 

devedor. É do exercício da profissão que provém os recursos para a 

sobrevivência familiar. E, no caso não foi feita prova da correlação da 

dívida executada com a aquisição do bem. Agravo improvido." ( Agravo de 

Instrumento n°197007008, 3ª Câmara Cível,Tribunal de Alçada do RS, Rel. 

Dês. Aldo Ayres Torres, Julgado em 28-5-97)."Recaindo a penhora sobre 

bens considerados como necessários ou úteis ao exercício da profissão, 

sem os quais, as respectivas atividades paralisariam ou não mais seriam 

executadas com a mesma eficiência e, por isso, tidos como absolutamente 

impenhoráveis, viciado estará o ato, impondo-se que se decrete sua 

nulidade de ofício." (RT 684/78). Em caso análogo, assim já decidiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “EXECUÇÃO - 

EMBARGOS - IMPENHORABILIDADE - VEÍCULO VELHO, DE PEQUENO 

VALOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FRETES - ÚNICO BEM - 

NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA PROFISSÃO - INSTRUMENTO DE 

TRABALHO - NULIDADE ABSOLUTA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE 

OFÍCIO - RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-se de caminhão velho, de 

pequeno valor, utilizado pelo apelado no desempenho de sua atividade 

profissional e sendo seu único bem, razoável é adotar entendimento de 

sua impenhorabilidade.” (Ap 11576/2003, DES. LICINIO CARPINELLI 

STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2004, Publicado no DJE 15/06/2004). Portanto, DEFIRO o pedido 

formulado pelo executado, para DECLARAR A IMPENHORABILIDADE do 

veículo constrito nestes autos e DETERMINAR A DESCONSTITUIÇÃO da 

penhora formalizada às fls. 383. Sobre o prosseguimento do feito, diga o 

exequente, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002674-49.2017.8.11.0003 AUTOR: ANDRE DA ROSA 

RODRIGUES Advogado do(a) AUTOR: LAURA ARAUJO DA SILVA - 

MT15566 RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Torno sem efeito a 

decisão anteriormente proferida, eis que lançada erroneamento nestes 

autos no sistema PJE, Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003956-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ALEXANDRE GONCALVES (AUTOR)

GENI FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO RODRIGUES FONTOURA (RÉU)

Lourdes Fernandes Vaz (RÉU)

MARIA IVANI SANTOS FONTOURA (RÉU)

MARIA ADELMA LIMA DA SILVA (RÉU)

Eliane Moreira da Silva (RÉU)

MAURO MENDES DE ANDRADE (RÉU)

Roseli Barbosa de Oliveira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003956-59.2016.8.11.0003 AUTOR: SEVERINO 

ALEXANDRE GONCALVES, GENI FERREIRA GONCALVES Advogado do(a) 

AUTOR: EVERTON NEVES DOS SANTOS - MT15257 Advogado do(a) 

AUTOR: EVERTON NEVES DOS SANTOS - MT15257 RÉU: OTACILIO 

RODRIGUES FONTOURA, MARIA IVANI SANTOS FONTOURA, MAURO 

MENDES DE ANDRADE, ROSELI BARBOSA DE OLIVEIRA, ELIANE 

MOREIRA DA SILVA, LOURDES FERNANDES VAZ, MARIA ADELMA LIMA 

DA SILVA Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) 

RÉU: AURO MENDES DE ANDRADE - MT8958/O Advogado do(a) RÉU: 

Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor as 

benesses da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação da parte 

contrária. Certifique-se, a serventia, se todas as determinações 

constantes do despacho inicial foram devidamente cumprida. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000580-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que o bem alienado fiduciariamente 

não foi encontrado, DEFIRO o pedido de conversão da ação de 

reintegração de posse em ação executiva, face o teor do disposto nos 

artigos 4º e 5º da Lei nº 13.043/2014. Determino a alteração da autuação 

do feito, que prosseguirá na forma do artigo 824 e seguintes do CPC 

(execução por quantia certa). Fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento, a serem pagos pelo executado (art. 827). Consigno que, 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º). O 

executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829). Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Tendo sido indicados 

bens pelo exequente, a penhora deverá recair sobre os mesmos. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001838-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALLDO LOPES GALVAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR BARBOSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

DARIA GOMES DE SANTANA (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001838-13.2016.8.11.0003 AUTOR: OSVALLDO LOPES 

GALVAO Advogado do(a) AUTOR: RÉU: ALAOR BARBOSA DA SILVA 

Advogado do(a) RÉU: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de 

petição inicial de Liquidação de Sentença que deverá seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 
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conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intime-se a parte requerida, 

na pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000308-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000308-03.2018.8.11.0003 AUTOR: ANDREIA SILVA 

FERNANDES Advogado do(a) AUTOR: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

MT5417/B RÉU: PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 28 de Junho de 2018, às 09:00 horas. 

Intimem/Citem-se, observando eventuais alterações de endereço que 

tenham sido informadas nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005718-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BEZERRA BOCKNER (REQUERENTE)

EDILEUSA PEDROSA BEZERRA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RAIZA FAVARO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JORDINEIS MUNIZ BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

APARECIDO ROBERTO CIRINO (REQUERENTE)

JONATHAN BEZERRA BOCKNER (REQUERENTE)

MARIA DIVINA MENDONCA CIRINO (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSILENE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

KEILA COUTINHO (REQUERENTE)

HONORATO BEZERRA MUNIZ (REQUERENTE)

IVANILDO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

EDISON MUNIZ BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005718-13.2016.8.11.0003 REQUERENTE: JONATHAN 

BEZERRA BOCKNER, EDILEUSA PEDROSA BEZERRA, JORDINEIS MUNIZ 

BEZERRA SANTANA, TATIANE BEZERRA BOCKNER, HONORATO 

BEZERRA MUNIZ, ROSILENE MARIANO DA SILVA, SANDRA MARIA DA 

SILVA, KEILA COUTINHO, EDISON MUNIZ BEZERRA, IVANILDO ANTONIO 

DE SOUZA, JOSE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA, APARECIDO 

ROBERTO CIRINO, MARIA DIVINA MENDONCA CIRINO, RAIZA FAVARO 

RODRIGUES DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA 

- MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS 

DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA 

- MT5958 REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial 

de Liquidação de Sentença proposta em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicitados pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524, §§4º e 5º, do 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000537-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERY GEHLEN MOTTA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000537-60.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE DA SILVA SANTANA RÉU: NERY GEHLEN MOTTA Vistos e 
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examinados. Face o teor da certidão retro, DECRETO A REVELIA da parte 

requerida, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora. Deste 

modo, considerando que a requerida é revel e que não há requerimento de 

prova, passo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, 

inciso II, do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - CITAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA 

DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS 

ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO 

CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Devidamente realizada a citação e não apresentada contestação no prazo 

legal, a lei determina a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a 

veracidade das alegações do autor, principalmente quando corroborada 

pelas demais provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/05/2014, Data da publicação no DJE 12/05/2014). Cuida-se de ação 

monitória onde se pretende a cobrança da dívida descrita na inicial. A 

propositura da ação monitória exige, conforme artigo 700 do CPC, 

apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, a 

“prova escrita” apresentada pelo autor perfaz a exigibilidade legal, sendo 

hábil para a propositura da ação monitória. De outra banda, há que se 

asseverar que a parte requerida é revel, não existindo nenhuma prova de 

que o pagamento da dívida objeto da ação tenha sido realizado, sendo que 

tal ônus é incumbência do réu. Ilustro: “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA, PAGAMENTO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO 

EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Os documentos que 

fundamentaram a ação monitória são hábeis a comprovar a obrigação 

líquida, certa e exigível. Ao devedor compete comprovar a inexistência da 

dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação 

documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC”. (Ap 165014/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). “AÇÃO MONITÓRIA – 

EMBARGOS – COMPRA – NOTA FISCAL – DEVOLUÇÃO – PROVA 

INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. A 

cártula que fundamenta a ação monitória é título hábil a comprovar a 

obrigação líquida, certa e exigível. Ao devedor compete comprovar a 

inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da 

obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC.” (Ap 

121939/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015). 

Assim, não tendo o devedor produzido provas que pudessem afastar a 

exigibilidade da dívida, o pagamento do débito oriundo do contrato 

apresentado é medida que se impõe. Por tais considerações, tenho que a 

ação monitória procede, devendo a parte ré arcar com o pagamento do 

débito. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a Ação Monitória proposta, para o fim de constituir de pleno 

direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial. O 

valor do débito, indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser 

acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir 

da citação. Custas e honorários que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação a cargo do réu. Decorrido o prazo de recurso, certifique-se 

nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2º, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003250-76.2016.8.11.0003 AUTOR: ALINE ALVES DOS 

SANTOS Advogado do(a) AUTOR: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

MT0018820E RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte 

requerida pelo reconhecimento da litispendência, alegando que o autor 

intenta igual ação na comarca de Cuiabá. Determinada a intimação do 

autor, para se manifestar a respeito da alegação, bem como do ofício que 

aportou aos autos oriunda da comarca de Cuiabá e informando a 

existência de ação em trâmite, o mesmo quedou-se inerte. Desta feita, 

resta evidente a figura da litispendência, devendo ser extinta esta ação, 

que fora interposta posteriormente. Nesse contexto, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso V, decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado, restando suspensos em virtude da Justiça Gratuita deferida 

nestes autos. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006184-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 271 de 473



ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006389-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO MARCELINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 
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atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006329-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008453-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009110-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MORAIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 
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do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006613-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GASPARELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 
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valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006489-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAIR PAULINO DE AVELAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009922-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE INACIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO MOREIRA CALACA OAB - MT23915/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 
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proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000125-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 
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consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007748-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FIALHO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 
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serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003839-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN OAB - MT11066/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALMA GAZALI NOGUEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003839-34.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de primeiras declarações, em cinco dias; 

Bem como, intimar a PGE para manifestar no prazo legal. 

Rondonópolis/MT28 de maio de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Manifestação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001689-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001689-17.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para que junte aos autos cópia da certidão de 

nascimento da requerida, em cinco dias, haja vista a divergência entre os 

dados contidos nos documentos de ID 1597481 e 1597492. Rondonópolis, 

23 de maio de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA GESTOR

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003279-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE FELIX DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO FELIX MATTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003279-29.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

curatela definitiva, em cinco dias, sob pena de arquivamento. 

Rondonópolis, 23 de maio de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA 

Gestor

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005815-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO URSULINO DA SILVA (REQUERENTE)

GENILDE URCULINA DA SILVA (REQUERENTE)

GENIALDA URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO URCULINO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

CLAUDIONOR ALVES (INVENTARIADO)

LINDAURA URSULINA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005815-76.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, certidão negativa estadual 

(emitida pela PGE) em nome dos de cujus. 2. Após o cumprimento da 

diligência supra, venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726040 Nr: 6984-57.2013.811.0003

 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: EDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO GARCIA 

PERES, para devolução dos autos nº 6984-57.2013.811.0003, Protocolo 

726040, 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): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 380513 Nr: 8815-87.2006.811.0003

 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: VGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2006/669

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 33.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 726777 Nr: 7687-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1287-50.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a petição de fl. 54, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias para que 

a inventariante cumpra, na íntegra, a decisão de fl. 53.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728862 Nr: 9622-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9622-63.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a petição de fls. 114/117, bem como a decisão de fl. 112, defiro o 

prazo de 60 (sessenta) dias de suspensão do feito. Após, cumpra, na 

íntegra, o inventariante a referida decisão.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 737864 Nr: 595-22.2014.811.0003

 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: SDB, SDB, SDBJ, MDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RUZA DAL BO - 

OAB:OAB/MT 11.882-B, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 595-22.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de suspensão, pelo prazo de 30 dias.

2. Defiro o pleito de fl. 793, primeiro parágrafo, de juntada de instrumento 

de mandato, devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder às anotações 

necessárias.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 790701 Nr: 10496-77.2015.811.0003

 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: VCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10496-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a manifestação de fl. 162 e a decisão de fl. 160, anverso e verso, 

defiro o prazo de mais 30 (trinta) dias para que a inventariante cumpra, na 

íntegra, referida decisão.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763175 Nr: 14994-56.2014.811.0003

 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: GPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14994-56.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 87, último parágrafo, já deferido à fl. 85, devendo 

ser oficiado ao Banco do Brasil para que informe ao juízo o extrato 

bancário pormenorizado e detalhado de movimentação bancária da Conta 

Corrente 18.090-4, Agência 2970-X, em nome do falecido SEBASTIÃO 

MORAES MARTINS (CPF n.º 101.299.871-15), a partir de 01.12.2013, até a 

data do falecimento, sob pena de prática de crime de desobediência (art. 

330 do Código Penal).

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 780190 Nr: 6276-36.2015.811.0003

 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: MNCDS, FNCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1287-50.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a petição de fl. 54, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias para que 

a inventariante cumpra, na íntegra, a decisão de fl. 53.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822209 Nr: 3677-90.2016.811.0003

 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: OAM, OAM, OAM, NAMA, OAM, MDCMA, CAMC, OAM, 

IAM, LAM, EDODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAMF, EDMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3677-90.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 81, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

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 5 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822560 Nr: 3808-65.2016.811.0003

 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: AM, RAM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA 

NATES - OAB:23357/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3808-65.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 70/71, devendo ser expedido novo mandado de 

citação da herdeira Rosângela Aparecida Moreira, consignando-se que o 

referido mandado deverá ser cumprido após as 18 horas, nos termos, do 

art. 212, §2º, do CPC.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813077 Nr: 559-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDSA, VKDSA, KRDS, CHDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

 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, CLÓVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323, FAGNER DA SILVA PRATA 

- OAB:17.420-E, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/O

 18. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, 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. 19. Intime-se. 20. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de maio 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 821006 Nr: 3245-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPG, RPG, JCPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVFSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3245-71.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido formulado no fl. 61, defiro a suspensão do feito 

pelo prazo de 6 (quatro) 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 inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 791068 Nr: 10662-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLC, ODSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10662-12.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se pelas fls. 88/89 que a parte 

executada ainda não quitou integralmente o débido exequendo, portanto, a 

fim de se obter o valor atualizado que ainda é devido à parte autora, 

determino a remessa dos autos, com urgência, ao contador judicial para a 

atualização dos valores relativos ao(s):

a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação;

 b) os meses que venceram no curso do processo; e

c) somatório dos itens anteriores.

2. No mais, com o resultado do cálculo, defiro o pedido de fls. 88/89, 

anverso e verso, devendo ser intimada a parte devedora para efetuar o 

pagamento, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805752 Nr: 16606-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPO, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IWODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 16606-92.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 40, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747168 Nr: 6263-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHBDS, NBDS, SDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6263-71.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 68/69, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710868 Nr: 5855-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL, AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:MT23263

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso V, do 

Codex de Processo Civil. 10. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça.11. Notifique-se o representante do 

Ministério Público.12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 24 de maio de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710981 Nr: 5972-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKMVB, HAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5972-42.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa do caderno processual, nota-se que as partes 

constantes no pleito de fl. 96 são estranhas a estes autos. Sendo assim, 

desentranhe-se a petição e intime-se a parte autora para que, no prazo 

legal, requeira o que de direito.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710985 Nr: 5976-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPDV, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5976-79.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 90/91, 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, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728358 Nr: 9158-39.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9158-39.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 76.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784436 Nr: 7923-66.2015.811.0003

 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: JFDA, IADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Portanto, considerando a prevalência do princípio do melhor interesse 

do menor, com fulcro no art. 147, inciso I, do ECA e o art. 53, inciso II, do 

Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao juízo competente da 

Comarca de Querência/MT. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810818 Nr: 18166-69.2015.811.0003

 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: JPSS, MFSS, FSDS, MESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18166-69.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 50, pelo que designo o dia 09.07.2018, às 13h15min, 

para a realização da audiência de tentativa de conciliação.

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público.

3. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir 

da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, 

inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se 

não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

 4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 317037 Nr: 11214-94.2003.811.0003

 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: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:5636-B

 Processo n.º 11214-94.2003.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente e seu procurador, pessoalmente e via DJe, 

a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, 

§1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 869853 Nr: 6538-15.2017.811.0003

 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: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSS, RQSS, RBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial em face da primeira requerida, 

Elioenai Rafiq da Silva Souza, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil, exonerando o autor do dever de lhe prestar alimentos.14. 

Com relação ao pedido formulado em face da segunda requerida, tendo 

em vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda (fl. 

59), homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.15. Ante o exposto, atendendo a 

tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso 

III, b, do Digesto Processual Civil, em relação ao pedido formulado em face 

da segunda requerida, R.Q.S.S., menor, representada por sua genitora, 

Sr.ª Ruth Bezerra Silva Souza.16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça.17. Notifique-se o representante do Ministério 

Público.18. Tendo a parte autora e a segunda requerida desistido do prazo 

recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, com relação 

à homologação do acordo de fl. 59, após o decurso do prazo recursal 

relativo à decisão de exoneração da obrigação alimentar referente à 

primeira requerida, 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 maio de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446109 Nr: 1291-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Processo n.º 1291-63.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte embargante e seu procurador, pessoalmente e via 

DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 894999 Nr: 3552-54.2018.811.0003

 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: RBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG, MCG, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3552-54.2018.811.0003

 Vistos etc.

1. Apensem-se os autos ao Proc. Cód. 752743.

2. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 

189, inciso II, CPC), postergando a análise da medida de urgência arvorada 

na exordial à contestação.

 3. 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.

4. Designo o dia 08.10.2018, às 17h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

 5. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem 

como o representante do Ministério Público.

6. 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.

 7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813060 Nr: 549-62.2016.811.0003

 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: GABS, ARBS, RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BECKER - 

OAB:17905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 549-62.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 76/77, determino que se proceda com a notificação 

do empregador da parte requerida, o qual foi indicado nos autos à fl. 67, 

segundo parágrafo, nos termos do art. 5º, §7º, da Lei n.º 5.478/68, 

devendo ser imediatamente oficiado, para que efetue o desconto 

diretamente em sua folha de pagamento, nos moldes da decisão de fl. 21, 

item 3.

 2. No mais, analisando vagarosamente todo o processado, entendo ser 

necessária nova tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a 

pacificação social dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, 

possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses.

3. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem 

como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita 

na Resolução 125, do - CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário.

4. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC.

5. Com a realização do ato solene, venham-me os conclusos para ulterior 

deliberação.

 6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 808858 Nr: 17612-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFBDA, JCBDA, CBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Na esteira desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça 

alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo.” 7. Intime-se a parte executada 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual 

seja, R$ 715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 8. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 9. Expeça-se o necessário. 10. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819783 Nr: 2837-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Do requerido, por intermédio de sua patrona , Dra ODERLY MARIA 

FERREIRA LACERDA, para que compareça na Audiência de MEDIAÇÃO, a 

ser realizada no CEJUSC, no dia 09/07/2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738356 Nr: 926-04.2014.811.0003

 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: ALMIR HEITOR DUARTE, ESPOLIO DE NELSON HEITOR 

MACHADO, DURVALETA DUARTE MACHADO, MARIA MARLENE DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO, 

DURVALETA DUARTE MACHADO, ALMIR HEITOR DUARTE, MARIA 

MARLENE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA a apresentar 

suas alegações finais na forma de memoriais, no prazo de dez dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798024 Nr: 13485-56.2015.811.0003

 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: KPCR, ACR, KPCR, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Das partes (AUTORA E REQUERIDO), por intermédio de seus patronos, 

para que compareçam à audiência de MEDIAÇÃO designada para o dia 

09/07/2018, às 13:00 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 830433 Nr: 5968-63.2016.811.0003

 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: NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES ALARCON, NELSON 

ALVES NEVES, GLEIDSON ALVES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, 

GLEUSSON ALVES NEVES, HERASMO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA 
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- OAB:1128.670-n, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, RODRIGO 

TERRA CYRINEU - OAB:16169 MT

 FINALIDADE: CITAÇÃO do herdeiro acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Aduzem, em resumo, os requerentes que são herdeiros do 

patrimônio deixado por Nelson José Neves, que vem sendo administrado 

pela Inventariante Rosilene Alves dos Santos Neves, nos autos de 

inventário Nº 11355-35.2011.811.0003, Cód. 703377, em trâmite neste 

Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis - 

MT. Alegaram que o processo de inventário dura há mais de 5 (cinco) 

anos, contados da propositura da ação, sem que fosse finalizado ou que 

houvesse qualquer prestação de contas pela inventariante acerca da 

administração do bens do espólio, que, segundo os autores, estão sendo 

dilapidados, motivando a propositura da ação. DESPACHO: Processo n.º 

5968-63.2016.811.0003Vistos etc.1. Defiro o pleito de fls. 684/685, pelo 

que determino a intimação da herdeira Naidia Alves Neves por hora certa, 

nos termos do art. 275, § 2º, da Lei Instrumental Civil.2. Da mesma forma, 

defiro o pleito de fls. 703/704, devendo o herdeiro Rodolfo Menezes Neves 

ser intimado por edital, de acordo com o que dispõe o art. 275, § 2º, do 

Código de Ritos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de 

Direito. Eu, J.B.B.S, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802307 Nr: 15306-95.2015.811.0003

 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: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora a apresentar suas 

alegações finais na forma de memoriais, no prazo de legal. Decorrido o 

prazo sem manifestação certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 830433 Nr: 5968-63.2016.811.0003

 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: NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES ALARCON, NELSON 

ALVES NEVES, GLEIDSON ALVES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, 

GLEUSSON ALVES NEVES, HERASMO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:1128.670-n, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, RODRIGO 

TERRA CYRINEU - OAB:16169 MT

 Do patrono da parte autora Dr. VANDERLEI CHILANTE, para comparecer 

em cartório e retirar o edital de citação do herdeiro Rodolfo Menezes 

Neves para fins de publicação, conforme determina o artigo 1.219 da 

CNGC, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 433031 Nr: 1695-51.2010.811.0003

 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: DURVALETA DUARTE MACHADO, MARIA MARLENE DA 

COSTA, JOSE DE SOUZA BRAGA, VALMIRA PAULA FERREIRA, 

RUIVALDO SERGIO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, EDMAR 

PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dr. VANDERLEI CHILANTE, de que decorreu o 

prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006104-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DALAVA TESSAROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAR DOS IDOSOS PAUL PERCIS HARRIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

 

DIANTE da contestação por negativa geral apresentada, IMPULSIONO os 

autos à parte autora e ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifestem 

no prazo legal, conforme determinado.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746281 Nr: 5760-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUCELEM BARCELOS RIBEIRO, para devolução 

dos autos nº 5760-50.2014.811.0003, Protocolo 746281, 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.: 441845 Nr: 10515-59.2010.811.0003

 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: IOP, ROP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS, DDS, ZMDS, BVR, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROESCA MARTINEZ - 

OAB:84822/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO MANOEL 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 10515-59.2010.811.0003, 

Protocolo 441845, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821179 Nr: 3293-30.2016.811.0003

 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: MARLI MARIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOILSON DE SOUZA SILVA, joão 

batista silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte inventariante para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753419 Nr: 9490-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADOC, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 (...) razão pela qual, REJEITO a justificativa apresentada. (...) DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado G.M.DA C., bem qualificado nos autos, pelo 

prazo de 02 (dois) meses (CPC, art. 528, § 3º c/c art. 19 da Lei nº 

5.478/68), a qual somente será revogada com o pagamento integral da 

dívida alimentar.Faculto à parte exequente a apresentação de cálculo 

atualizado no prazo de 48 horas, querendo.No Mandado de Prisão deverá 

constar expressamente que a autoridade que efetuar a detenção deve dar 

cumprimento ao inciso LXII do artigo 5º da Constituição Federal, com a 

imediata comunicação da prisão à família do preso ou pessoa por ele 

indicada.Finalmente, adote o Sr. Gestor Judiciário as providências 

pertinentes e urgentes ao presente caso, devendo cadastrar o referido 

mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão.Deverá constar 

expressamente no Mandado de Prisão que a prisão somente será elidida 

com o pagamento integral da dívida alimentar até a data em que o 

executado for localizado para prisão (parcelas vencidas). Em sendo 

efetivada a quitação do débito alimentar após consolidada a prisão, ou 

alternativamente decorra o prazo sem o devido pagamento, desde já 

determino a expedição de alvará de soltura clausulado. Desde já fica 

autorizada a requisição de força pol ic ial ,  em sendo 

necessário.Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 888309 Nr: 1117-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS F. CAMPOS, 

ROBSON DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAMPOS GIMENES MARQUES, 

DORALICE SOUZA CAMPOS, ROSANA SOUSA CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte 

requerente, hostilizando a sentença proferida às fls. 32/33. Das razões, 

colhe-se que o embargante pretende a retratação deste Juízo, face a 

superveniente comprovação de inexistência de litígio entre os herdeiros do 

falecido Francisco de Assis Ferreira Campos em relação a coproprietária 

do imóvel ora em liça, Sra. Zeile Souza Campos Rosa Calaça (fls. 37/39). 

Diante do exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração 

manejados pelo herdeiro e também inventariante Robson de Souza 

Campos. Sem custas e honorários ante ao precedente deferimento da 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquive-se com baixa. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753421 Nr: 9492-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADOC, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A teor do pedido retro, procedo à busca no Sistema RENAJUD, por 

eventuais veículos existentes em nome do executado.Neste particular, o 

que tange ao bloqueio de veículos de propriedade do devedor por meio do 

sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo, verifica-se que o bem 

localizado já possui gravame aposto em seu registro, motivo pelo qual se 

considera infrutífera tal diligência constritiva.

A propósito:

'EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMPROVADA - 

ILEGALIDADE DA PENHORA. Comprovada a alienação fiduciária através 

do documento do veículo e consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/MT 

manifesta é a ilegalidade da penhora realizada, posto que é vedada a 

constrição sobre bem alienado fiduciariamente' (TJMT, RAI nº 83685/2008, 

5ª Câmara Cível, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.04.2009).

2. No mais, ante ao pedido retro, penhore-se e avalie-se os bens não 

essenciais da executada até a satisfação do crédito, intimando e 

nomeando-se a parte devedora da penhora. Quando da penhora e 

avaliação, proceda-se ao depósito dos bens em mãos da parte exequente, 

lavrando-se o termo respectivo. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção (art. 840 § 1º, CPC). Na hipótese de a exequente não 

acompanhar a diligência, ficará o bem depositado em mãos do devedor, 

presumindo-se a sua anuência tácita com tal providência nos moldes do 

parágrafo segundo do referido artigo de lei.

 Com efeito, a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a residência 

do devedor, nos termos do art. 3º, inc. III da Lei n. 8.009/90, há que ser 

entendida restritivamente, mormente porque “impossível alegar a 

impenhorabilidade do bem de família nas execuções de pensão alimentícia 

no âmbito do Direito de Família” (STJ – 4ª T., REsp 697893 / MS, Rel. Min. 

Jorge Scartezzini).

3. Com ou sem êxito na diligência, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003822-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY OLIVEIRA DOURADO (REQUERENTE)

IVANEIDE DE OLIVEIRA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003822-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., IVANEIDE DE OLIVEIRA 

DOURADO e GIOVANY OLIVEIRA DOURADO pugnam por autorização 

judicial via ALVARÁ para proceder ao levantamento de valores 

disponíveis junto ao Banco Bradesco de titularidade do falecido WAGNER 

DOURADO DA SILVA. Noticiam os autores serem viúva e filho, 

respectivamente, do extinto. Doravante, à luz do princípio da celeridade, 

efetivei pesquisa perante o sistema Bacenjud para fins de apurar a 

existência de eventual saldo bancário aplicado em instituição financeira em 

favor do falecido WAGNER DOURADO DA SILVA (CPF 621.172.701-55), 

conforme extrato anexo. Relatei o essencial. Decido. Ao compulsar os 

autos verifico a legitimidade dos autores, viúva e filho, legítimos 

sucessores do de cujus. Outrossim, extrai-se da pesquisa realizada a 

existência de numerário disponível, no quantum exato de R$ 676,18, em 

favor do falecido junto ao Banco Bradesco, os quais haverão de ser 

revertidos em favor de seus herdeiros (extrato anexo). Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de alvará 

autorizando os requerentes, IVANEIDE DE OLIVEIRA DOURADO e 

GIOVANY OLIVEIRA DOURADO, a levantar os valores existentes junto ao 

Banco Bradesco, a que fazia jus o falecido WAGNER DOURADO DA 

SILVA, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. 

Expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se a 

prestação de contas. Sem custas, eis que defiro aos requerentes os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. 
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Intimem-se. Rondonópolis-MT, 28 de maio de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002280-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. SOLANI - EPP (EXECUTADO)

VICTOR SCALLI SOLANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002280-76.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: V. S. SOLANI - EPP, VICTOR SCALLI SOLANI VISTO 

Intimem-se os executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem 

embargos à execução. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 27 de maio de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001401-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

MARIO DA ROCHA FRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 29/05/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002691-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002691-22.2016.8.11.0003. REQUERENTE: MADALENA NASCIMENTO DA 

ROCHA REQUERIDO: SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS/MT VISTO INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, informarem se desejam produzir provas em audiência. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000997-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES (EXECUTADO)

IEDA SOUZA DE MORAES (EXECUTADO)

N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MAURO SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000997-18.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME, MAURO SERGIO 

SANTOS DE OLIVEIRA, NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES, IEDA SOUZA 

DE MORAES VISTO INTIME-SE o advogado DANIEL DA COSTA GARCIA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar procuração outorgada pela 

executada IEDA SOUZA DE MORAES, sob pena de não ser apreciado o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 29 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003538-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1003538-53.2018.8.11.0003 VISTO. ELIEMERSON 

DOUGLAS LANGER impetrou mandado de segurança com pedido de 

liminar contra o CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – 

DETRAN, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e 

certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão 

do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de 

trânsito que são insubsistentes. Aduz o impetrante que é possuidor de 

direito e de fato do veículo GOL 1.0, placa OAU7885, CHASSI n° 

9BWAA05U9CT106405, Renavam n° 00387027289, e que, ao acessar o 

site da autoridade coatora para retirar as guias para pagamento do IPVA, 

seguro e licenciamento, tomou conhecimento da existência de multas 

lançadas em face do veículo. Assevera que não foi notificado dos autos 

d e  i n f r a ç ã o  P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 8 1 1 4 - 5 5 4 1 / 0 4 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 9 0 7 5 - 5 4 1 / 0 4  e 

P.RONDO-291510-ROT0048132-5541/04, de modo que teve o seu direito 

de defesa cerceado. Sustenta que a cobrança de multas sem a devida 

notificação é ilegal e deve ser repelida pela justiça. Ao final, requer seja 

concedida liminarmente a segurança, a fim de que a autoridade coatora 

efetue o licenciamento do seu veículo e forneça o respectivo documento 

de licenciamento, independentemente do recolhimento das multas, sob 

pena de multa diária. Intimado, o impetrante promoveu emenda à inicial, 

juntando aos autos os extratos das multas em debate (Id. 13193412). É o 

relatório. Decido. O impetrante visa à concessão de segurança para obter 

o licenciamento de seu veículo, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas, bem como seja declarada a baixa definitiva das referidas 

multas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de expedição do 

licenciamento do veículo do impetrante independentemente do pagamento 

das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o Código de Trânsito 

Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido 

ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”. 

Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente do §2º, que a 

expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre outros 
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requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Pois bem. Apesar de o impetrante 

alegar não ter recebido nenhuma notificação acerca das infrações 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 8 1 1 4 - 5 5 4 1 / 0 4 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 4 9 0 7 5 - 5 4 1 / 0 4  e 

P.RONDO-291510-ROT0048132-5541/04, conforme se depreende do 

extrato de multas juntado aos autos (Id. 13193744, pág. 7/9 ), as 

notificações de autuação de todas as infrações em debate foram 

postadas dentro do prazo de 30 dias estabelecido em lei, além de também 

ter sido expedida as notificações de penalidade. Como se vê, a lei foi 

devidamente observada e o impetrante foi regularmente notificado, já que 

a norma prevista no artigo 281, II, do CTB, é clara ao dispor “que o auto de 

infração será arquivado ou considerado insubsistente se, no prazo 

máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”, não 

exigindo, portanto, prova do recebimento da notificação pelo impetrante, 

basta apenas que a notificação seja expedida no prazo legal. Oportuno 

mencionar que para a notificação se reputar válida, basta que seja 

expedida para o endereço do infrator constante no registro nacional de 

veículos automotores, porém no prazo previsto no aludido dispositivo legal, 

o que ocorreu no caso dos autos. Além disso, incumbe ao proprietário 

manter seus dados cadastrais atualizados, fornecendo o endereço 

correto para o recebimento de eventuais notificações. Assim, sendo a 

notificação efetivamente enviada ao endereço que foi informado à 

Autoridade de Trânsito, deve-se responsabilizar o impetrante pelo não 

recebimento da notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou 

forneceu endereço insuficiente. Neste sentido: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO -ANULATÓRIA - MULTAS DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO 

- DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL - OBEDIÊNCIA AO PRAZO 

LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO 

REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES SEJA RECEBIDA 

PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A NOTIFICAÇÃO SE 

REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO 

INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO NO ART. 

281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, PARA LHE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, Relatora 

MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da Publicação: 

12/5/2004). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SENTENÇA CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, 

ENTENDENDO ILEGAL A VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO. 1. 

A pretensão inicial encontra amparo legal no inc. I, do parágrafo único, do 

art. 281 c/c o § 2º, do art. 131 e art. 282 todos do CTB. Ademais não se 

verifica qualquer ofensa ao arts. 5º, LXIX da CF, ou ao art. 1º da Lei 

12.016, porquanto, in casu, o Mandado de Segurança se afigura como 

remédio cabível contra o ato impugnado, devendo-se, portanto, se afastar 

a preliminar de carência de ação, calcada na ausência de prova 

pré-constituída para a averiguação do alegado direito violado; 2. Ademais, 

vale destacar que incumbe ao proprietário do veículo a responsabilidade 

de manter seus dados cadastrais atualizados, fornecendo o endereço 

correto para o recebimento de eventuais notificações; 3.Destarte, tendo a 

notificação referente ao auto de infração impugnado pelo Apelado sido 

efetivamente enviada ao endereço que foi informado à Autoridade de 

Trânsito, deve-se responsabilizar o Apelado pelo não recebimento da 

notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou forneceu endereço 

insuficiente; 4. De relação à suposta ausência de expedição da 

Notificação de Imposição de Penalidade NIP, razão assiste ao parquet 

quando aduz que, em razão da informação de mudança de endereço 

constante na NAI de fls. 35, a expedição de uma NIP para o mesmo local 

se mostraria indubitavelmente inócua, posto que jamais cumpriria seu 

intento, revelando-se, pois, na espécie, despicienda. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO” (TJ-BA - APL: 00794895920098050001 BA 

0079489-59.2009.8.05.0001, Relator: Maria Marta Karaoglan Martins 

Abreu, Data de Julgamento: 02/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 17/11/2012). Desta forma, o direito pretendido pelo impetrante 

não merece respaldo, na medida em que o ato da autoridade tida como 

coatora não se reveste de qualquer tipo de ilegalidade, não restando 

demonstrada claramente qualquer ofensa a direito líquido e certo na 

hipótese. Assim, não se verifica, de plano, veracidade nas alegações do 

impetrante, já que os documentos apontam que o impetrante foi, de fato, 

notificado. Como se sabe, em sede de Mandado de Segurança, o direito 

líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. Nesse sentido é a jurisprudência: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013). 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 
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Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG , Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Desta forma, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 25 de maio 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003916-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1003916-09.2018.8.11.0003 VISTO. Faculto ao embargante 

o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, juntando aos 

autos a procuração geral para foro, prevista no artigo 105 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, consoante dispõe os 

artigos 320 e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 28 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002437-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RODRIGUES FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002437-78.2018.8.11.0003 VISTO. SALVADOR 

RODRIGUES FEITOSA ajuizou ação previdenciária c/c pedido de tutela 

antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, aduzindo, em síntese, que está incapacitado para o trabalho em 

caráter total e permanente, pois possui sequela de Traumatismo 

Intracraniano decorrente de acidente do trabalho. Informa que recebeu 

auxílio doença por acidente do trabalho (NB 611.459.169-4) pelo período 

de 05/08/2015 até 15/10/2015, quando houve a cessação indevida do 

benefício. Alega que está impossibilitado de retornar ao trabalho e sem 

qualquer renda suficiente à própria subsistência e de sua família. 

Acrescenta que a sua incapacidade encontra-se comprovada pela perícia 

médica realizada perante a Justiça Federal e pelos exames e atestados 

anexados aos autos. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência 

antecipada para determinar que o INSS restabeleça imediatamente o 

benefício auxílio doença por acidente do trabalho nº 611.459.169-4, 

devendo ser mantido até a decisão final do presente feito. É o relatório. 

Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300). Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, mormente no que diz 

respeito à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito. Na hipótese, o único atestado médico encartado aos autos é 

datado de 03/03/2016, ou seja, não há informação quanto ao atual estado 

clínico do autor, razão pela qual não se pode afirmar que ele continua 

incapacitado para o trabalho. O laudo pericial produzido perante a Justiça 

Federal, nos autos nº 2755-31.2016.4.01.3602, não pode ser valorado 

neste momento processual, pois ainda foi observado o contraditório. 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê que “o juiz poderá admitir 

a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor 

que considerar adequado, observado o contraditório” (art. 357). Assim, 

não há como ser deferida a tutela de urgência pretendida. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pelo 

autor. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 

resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 24 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003743-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLELMA ROCHA DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ROSANA ARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1003743-19.2017.8.11.0003 VISTO. NATALY CRISTINI DE 

ARAÚJO SHIMIZU e AYUMO CRISTINI DE ARAÚJO SHIMIZU, 

representadas por sua genitora CLELMA ROCHA DE ARAÚJO, ajuizaram a 

presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização 

por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela em face 

de ROSANA ARIAS, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT, aduzindo, 

em síntese, que as autoras são filhas e herdeiras de YOSHIAKI JORGE 

SHIMIZU, falecido em 21/05/2016, sendo que ingressaram com ação de 

inventário que tramita no Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Rondonópolis, sob n.º 1000360-67.2016.8.11.003. Informaram 

que dentre os bens descritos no inventário está o veículo Hyundai HB20S 

Prem.1.6, ano 2013/2014, cor preto ônix, Placa OBS 6110, adquirido na R3 

Motors Comércio de Veículos LTDA, em dezembro de 2013 no valor de R$ 

52.795,00 (cinquenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais). Foi 

pago uma entrada de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) e o 

restante financiado pelo Banco Santander S/A, em 48 (quarenta e oito) 

parcelas de R$ 1.140,85 (um mil cento e quarenta reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo que até a data do falecimento de seu pai, havia sido 

pago o valor de R$ 33.084,65 (trinta e três mil e oitenta e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos). Afirmaram que o de cujus conviveu por 

aproximadamente nove meses com a requerida Rosana Arias, e esta, 

aproveitando-se do momento de fragilidade das autoras se apropriou do 

veículo em questão e não mais devolveu para as herdeiras, causando 

prejuízo de ordem material e moral, visto que desde então não houve mais 

pagamento das parcelas do financiamento, e o veículo acumula dívidas 

oriundas de multas. Aduziram, ainda, que tomaram conhecimento de que o 

DETRAN-MT emitiu o Licenciamento Anual do Veículo e o Seguro DPVAT 

de 2016, pago em 15/08/2016 e entregue a terceiro que se fez passar por 

proprietário, na Agência Vip do Ganha Tempo, dificultando a localização e 

apreensão do bem de interesse das autoras. Assim, requereram que seja 

declarado nulo o Licenciamento Anual do veículo e Seguro DPVAT de 

2016 do veículo Hyundai HB20S Prem.1.6, ano 2013/2014, cor preto ônix, 

Placa OBS 6110, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento 

de indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 93.026,00 
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(noventa e três mil e vinte e três reais). O pedido de tutela antecipada foi 

indeferido (fls. 45/47 do PDF). O DETRAN-MT contestou a ação e arguiu as 

seguintes preliminares: 1) inépcia da inicial por ausência de interesse 

processual em razão de pedidos juridicamente impossíveis em desfavor 

autarquia e porque da narração dos fatos não decorre uma conclusão 

lógica e 2) ilegitimidade ativa das autoras, sob a alegação de que com o 

inadimplemento da obrigação perante a instituição financiadora, as autoras 

perderam o direito de propriedade sobre o veículo alienado 

fiduciariamente. No mérito, asseverou que o licenciamento de veículo não 

se trata de negócio jurídico como afirmado na inicial, e sim de uma 

imposição legal estatal de condição de trafegabilidade, portanto, não 

passível ser anulado. Disse, ainda, que a legislação não exige a entrega 

do documento somente ao proprietário. Ao final, requereu o 

reconhecimento das preliminares suscitadas ou a improcedência da ação, 

com a condenação das autora ao pagamento de custas processuais, 

honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé (fls. 59/79 do PDF). 

O ESTADO DE MATO GROSSO também contestou a ação e alegou a 

preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a demanda 

não imputa nenhuma conduta de responsabilidade do Estado, sendo que 

as questões relativas a licenciamento compete ao DETRAN, autarquia que 

goza de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e 

financeira, não havendo qualquer ingerência do Estado de Mato Grosso na 

lide em questão. Por essa razão, requereu seja excluído da relação 

processual (fls. 106/109 do PDF). Embora citada, a requerida ROSANA 

ARIAS não contestou a ação (certidão de fls. 110 do PDF). A parte autora 

impugnou as contestações, refutando os argumentos das defesas e 

ratificando os termos da inicial (fls. 112/113 e 114/118 do PDF). Intimadas 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (fls. 119 

do PDF), o Estado de Mato Grosso informou que não possui interesse em 

produzir provas adicionais (fls. 122 do PDF). As autoras, por sua vez, 

manifestaram pela produção de prova documental, juntando cópia da ação 

de inventário, bem como requereram a oitiva de testemunhas (fls. 123 do 

PDF). O DETRAN e ROSANA ARIAS não se manifestaram sobre a 

produção de prova (certidão de fls. 135 do PDF). É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESTADO DE MATO GROSSO. 

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob 

o fundamento de não ser responsável pelos fatos narrados na inicial. A 

preliminar merece prosperar. Com efeito, o Estado de Mato Grosso não 

possui legitimidade para responder demanda em que se discute falha na 

prestação do serviço por parte do DETRAN/MT, órgão que possui 

personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO 

SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN. 

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL. O Estado do Rio Grande do Sul não é parte 

legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute falha 

na prestação do serviço por parte do DETRAN/RS, órgão que possui 

personalidade jurídica própria. Ilegitimidade passiva reconhecida. (...). 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70047650387, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto 

Lessa Franz, Julgado em 31/05/2012) Assim, acolho a preliminar de 

ilegitimidade e excluo do polo passivo o ESTADO DE MATO GROSSO, com 

fundamento no artigo art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno as autoras ao pagamento de honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro 

suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir 

o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas 

se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que 

a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DA AÇÃO. Registro que a preliminar de carência da ação por 

inépcia da inicial arguida pelo DETRAN se confunde com o mérito da 

demanda, conforme análise que segue. DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO 

DETRAN-MT. De início, registro que uma das inovações do Código de 

Processo Civil de 2015 é a possibilidade de se proferir sentenças parciais 

no curso do processo, isto é, decisões que julguem definitivamente parte 

do mérito da controvérsia, deixando para um momento processual 

posterior o julgamento das demais matérias que remanescerem 

controvertidas. Com efeito, o artigo 356 do novo CPC é claro ao 

estabelecer que o juiz pode decidir parcialmente o mérito quando um ou 

mais dos pedidos formulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso 

ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. 

O artigo 355, por sua vez, autoriza o julgamento antecipado do pedido, por 

meio de sentença com resolução de mérito, quando não houver 

necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel e não 

houver requerimento de outras provas. No caso, embora a parte autora 

tenha requerido a oitiva de testemunhas, o feito comporta julgamento em 

relação ao DETRAN-MT, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, posto que é incontroverso que o veículo foi 

licenciado no exercício de 2016 e sendo esta a causa de pedir em relação 

ao órgão de trânsito, desnecessário a produção de prova sobre este fato. 

Com efeito, de acordo com a inicial, a pretensão das autoras em relação à 

autarquia consiste em anular o licenciamento do veículo relativo ao 

exercício de 2016 e responsabilizar o DETRAN-MT pela conduta de 

possibilitar que um terceiro, no caso, a convivente do proprietário falecido, 

viesse a retirar o CRLV, o que segundo as autoras, teria dificultado a 

apreensão do bem, causando prejuízo de ordem moral e material. Quanto 

ao primeiro pedido (nulidade do licenciamento/2016), inexiste interesse de 

agir, pois a concessão do pleito revela-se inadequada ou inútil a remover a 

suposta lesão. Em outras palavras, a declaração de nulidade do 

licenciamento de veículo realizado no ano de 2016 não causa qualquer 

resultado útil para as autoras. De outro norte, ao contrário do alegado na 

inicial, o licenciamento de veículo não se trata de um negócio jurídico, mas 

sim um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular 

pelas vias públicas, conforme estabelecido na Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, artigos 130 a 133. A legislação não exige que a 

retirada do documento nos postos do DETRAN ou do Ganha Tempo seja 

feita exclusivamente pelo proprietário do veículo. Aliás, visando evitar o 

deslocamento desnecessário às agências e facilitar a prestação do 

serviço aos condutores, em alguns Estados como Minas Gerais, Paraná e 

São Paulo, basta pagar os impostos e taxas pela internet e, confirmada a 

atualização do endereço, o documento (CRLV) é enviado por correio para 

residência da pessoa que esta registrado o veículo. Nesse contexto, não 

há que se falar em fraude somente pelo fato de o veículo ter sido 

licenciado e o documento entregue a pessoa que não o proprietário, muito 

menos sobre falsificação de assinatura, já que o Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo (CRLV) não é assinado pelo proprietário. Ao 

contrário do Certificado de Registro de Veículo (CRV) que é o documento 

de transferência do bem. Este sim conta com a assinatura do proprietário 

e comprador. Ademais, as autoras não demonstraram a existência de 

qualquer restrição judicial na época que impedisse o licenciamento anual 

do veículo no exercício de 2016. Assim, não há fundamento legal para o 

acolhimento do pedido de decretação de nulidade do Licenciamento Anual 

do veículo Hyundai HB20S, Placa OBS 6110, relativo ao exercício de 2016, 

seja por ausência de ilicitude do ato administrativo ou mesmo por falta 

interesse de agir da parte autora. Por outro lado, quanto aos argumentos 

que embasam o pedido de indenização por dano moral e material, 

conforme se observa na narrativa inicial, a frustração das autoras por não 

terem mais o seu veículo à sua disposição decorreu de ato da 

ex-companheira de seu pai, a qual, segundo as requerentes, repassou o 

automóvel para terceiros por simples tradição. Assim, o fato da requerida 

ROSANA ARIAS ter-lhes retirado à posse do veículo foi imprescindível à 

ocorrência do dano psicológico alegado. Não se vislumbra, portanto, no 

presente caso, a comprovação de nexo causal entre a ação do 

DETRAN-MT e o dano identificado nos autos, de maneira que deve a ação 

é improcedente em relação ao ente público. Com essas considerações, 

analiso parcialmente o mérito para julgar improcedentes os pedidos em 

relação ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT, excluindo a autarquia do polo passivo da 

demanda, com fulcro no artigo 487, I e 485, VI e 356, do Código de 

Processo Civil. Condeno as autoras ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro 

suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir 

o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas 

se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que 

a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 
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código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). DA COMPETÊNCIA 

PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. Ao ser ajuizada, a presente ação 

contava no polo passivo um particular (Rosana Arais), e dois entes 

públicos: Estado de Mato Grosso e o DETRAN-MT. Ocorre que com a 

exclusão dos entes público da relação jurídico-processual, evidentemente 

que o juízo da Vara de Fazenda Pública tornou-se automaticamente 

incompetente para o exame do restante do mérito da causa. Isso porque o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

11/2017/TP, redefinindo a competência das Vara Cíveis e Criminais da 

comarca de Rondonópolis, de modo que a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública passou a deter a seguinte competência: “Processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive as ações, mandamentais, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com a 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública.” Assim, no que tange 

às Varas de Fazendas Públicas, estabeleceu-se o critério definidor da 

competência em razão da pessoa, ou seja, competência ratione personae. 

Este critério, entretanto, trata-se de competência absoluta, de modo que 

falece a este juízo de competência absoluta para o processamento de 

demandas em que as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e suas 

autarquias não figurem como partes, interessadas ou intervenientes, 

conforme julgado as seguir transcrito: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. MUNICÍPIO 

QUE INTEGRAVA A LIDE. PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE A VARA 

DA FAZENDA. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO PÓLO PASSIVO EM SEDE DE 

REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DO ART. 43 DO NOVO CPC. ART. 99, I, ‘C’ 

DO CDOJESC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. 

RATIONE PERSONAE. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA. A exclusão da Fazenda Pública da lide torna 

absolutamente incompetente a vara da Fazenda Pública para processar o 

cumprimento de sentença, mesmo que esta tenha prolatado a decisão, 

inteligência da parte final do art. 43 do novo CPC.” (TJSC; CC 

1001298-11.2016.8.24.0000; Blumenau; Órgão Especial; Rel. Des. Rodrigo 

Collaço; DJSC 19/12/2016; Pag. 915). Ademais, no caso dos autos, a 

matéria não envolve interesse público, já que a causa de pedir pendente 

de julgamento diz respeito a prejuízo patrimonial e extrapatrimonial sofrido 

pelas autoras, na qualidade de herdeiras, em virtude de ato da 

ex-companheira de seu pai, a qual teria vendido a terceiro bem 

pertencente ao espólio. Quanto a estes fatos, sem dúvida, há 

necessidade de maior instrução probatória para julgamento da lide, a ser 

realizada por um juízo competente de modo a evitar futuras nulidades. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - MODIFICAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - SENTENÇA PROFERIDA PELO 

JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Em se tratando de competência absoluta, não 

se aplica a regra daperpetuatio jurisdictionis. A exclusão da pessoa 

jurídica de direito público opera, in casu, a alteração de competência em 

razão da matéria, o que carrega consigo a inafastável nulidade do feito a 

partir do momento que foi prolatada decisão de mérito pela Vara da 

Fazenda Pública.” (TJ-ES - AC: 24030007678 ES 024030007678, Relator: 

ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, Data de Julgamento: 23/09/2008, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2008). “APELAÇÃO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. Demanda ajuizada por associação de moradores. Obra 

alegadamente irregular, por suposta afronta ao regime jurídico-urbanístico 

e às restrições convencionais impostas pelo loteador. Pretensões de 

demolição e indenização por danos difusos extrapatrimoniais. Exclusão da 

Municipalidade de São Paulo do polo passivo, por força de agravo de 

instrumento, com trânsito em julgado, apreciado por esta Câmara. 

Prosseguimento em face de particulares, com redistribuição a uma das 

varas cíveis do Foro Central da Capital Paulista. A competência somente 

tocaria às varas especializadas da Fazenda Pública (e, por extensão, à 

Seção de Direito Público deste Tribunal) se a causa envolvesse matéria 

adstrita ao Direito Público. Excluído o ente municipal do polo passivo da 

lide, esta passou a ser travada, unicamente, entre particulares, em torno 

da observância, ou não, das limitações administrativas ao direito de 

construir (urbanísticas, atinentes ao zoneamento e ao loteamento do solo 

urbano) e de eventuais danos daí decorrentes à urbe e à coletividade. 

Matéria que não se enquadra naquelas de competência desta Seção de 

Direito Público. Causa de pedir condizente com loteamento do solo urbano. 

Competência para o processo e julgamento de alguma das Câmaras da 

Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5º, inciso I, 

itens 21 e 35, da Resolução nº 623/2013. Declinação de competência que 

se impõe. Precedentes, inclusive da Primeira Subseção de Direito Privado, 

decidindo a matéria. Competência para o julgamento de recursos pela 

Seção de Direito Público deste Tribunal fixada em razão da matéria, de 

índole absoluta, a prevalecer sobre suposta prevenção. Redistribuição. 

Recurso não conhecido.” (TJSP; APL 0008622-75.2001.8.26.0053; Ac. 

8789500; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Salles 

Rossi; Julg. 08/09/2015; rep. DJESP 17/10/2017; Pág. 2171). Nesse 

diapasão, não havendo interesse ou participação do Estado, Município, ou, 

ainda, de suas autarquias ou associações públicas, não há como 

reconhecer a competência da Vara de Fazenda Pública para dirimir o feito 

em análise. Assim, o julgamento da causa por este Juízo tornaria ilegítimo o 

exercício da função jurisdicional em razão da incompetência absoluta para 

conhecer da presente demanda; inclusive, anulando-se todo e qualquer 

ato decisório, porventura proferido (CPC, art. 64, §§ 1 e 3º do CPC), uma 

vez que as partes não preenchem o requisito necessário para determinar 

a competência desse Juízo e matéria discutida nos autos não é de caráter 

público. Posto isso, diante da incompetência absoluta deste Juízo, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgar a matéria pendente de análise nos 

autos (indenização entre particulares) e, por consequência, determino que 

os autos sejam remetidos ao Cartório Distribuidor para redistribuição a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis, 25 

de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Processo Número: 1008344-68.2017.8.11.0003
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PROCESSO N. º 1008344-68.2017.8.11.0003 VISTO. SIRLENE FERREIRA 

DE SOUZA ajuizou ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que é servidora pública municipal 

investida no cargo de professora, e que a legislação municipal estabelece 

que o professor em efetivo exercício tem direito a férias anuais de 45 dias. 

Alega que a Municipalidade paga tão somente o terço constitucional 

correspondente a apenas 30 dias de férias, ficando pendente o 

pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias 

gozados durante o mês de julho de cada ano. Assim, requer que o 

requerido seja compelido na obrigação de fazer de pagar o adicional de 

1/3 (um terço) a que se refere o artigo 7º, XVII, da CF, reforçado pela Lei 

Complementar n° 003/2.000, em seus artigos 44, X e 81, na totalidade do 

período de fruição das férias (45 dias), bem como seja condenado ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos. Citado, o Município de Rondonópolis 

apresentou contestação, alegando, em suma, que a demanda se baseia 

num equívoco de interpretação do artigo 44, X da Lei Complementar 

14/2015, uma vez que a autora desconhece as disposições legais do 

artigo 29, I e II da Lei Complementar 228/2016, o qual prevê que o servidor 

faz jus a 30 dias de férias, acrescido de 15 dias de recesso, isto é, no 

caput, ao mencionar a palavra “férias” refere-se tão somente às férias de 

30 dias. Alegou que os pagamentos de 1/3 de férias sempre foram feitos 

de forma correta, com observância da lei, pois os referidos profissionais 

têm direito a 30 dias de férias. Ao final, pugnou pela improcedência do 

pedido inicial (Id. 11377210). A parte autora deixou decorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme certidão de Id. 11992735. Intimadas 

para indicarem as provas que pretendem produzir, as partes informaram 

que não têm provas a produzir (Id. 12078984 e 12145060). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

posto que se trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir 

prova em audiência. A autora pleiteia o pagamento do adicional de 1/3 (um 

terço) sobre a totalidade do período de fruição das férias (45 dias). Sobre 

a matéria, a legislação municipal vigente assim preleciona (Lei 

Complementar nº 228, de 28 de março de 2016): “Art. 29. Os profissionais 

da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus 

a férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da 

educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no 
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exercício das funções e assessoramento em programas e projetos 

pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento 

educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em 

assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED; II - de 

30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa 

da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário 

escolar; III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de 

acordo com escala oficial. Parágrafo único. O profissional docente em 

exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias 

anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado”. A 

Lei Complementar nº 03/2000 (Estatuto dos Servidores da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Rondonópolis) foi 

revogada pela Lei Complementar nº 228/2016 e assim estabelecia: “Art. 44 

- Aos integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental no desempenho de suas atividades, além dos deveres 

comuns aos funcionários públicos civis do município, cumpre: (...) DOS 

DIREITOS E VANTAGENS X- O professor e o funcionário em efetivo 

exercício do cargo, gozarão de férias anuais: - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para os professores de acordo com o calendário escolar; - de 30 

(trinta) dias para os funcionários, de acordo com a escala”. A Lei 

Complementar Estadual nº 50/98, que disciplina a Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, com nova redação 

dada pela Lei Complementar nº 104/2002, estabelece que: “Art. 54. O 

professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo 

gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto 

no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de 

acordo com o calendário escolar. II - de 30 (trinta) dias para os demais 

Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias. § 1° 

Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade 

escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. § 2° 

É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3° É proibida 

a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo 

prazo máximo de 02 (dois) anos. Art. 55. Independente de solicitação, 

será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, 

um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao 

período de férias”. Da leitura dos referidos dispositivos conclui que o 

legislador estadual e municipal concedeu aos professores em efetivo 

exercício o gozo de 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de 

recesso. Na legislação municipal, o inciso II, do artigo 29, na verdade, 

explica o inciso I, esclarecendo que os 45 dias refere-se a 30 dias de 

férias coletivas e 15 dias de recesso. Como se vê, o legislador fez 

questão de constar que há uma diferença entre os dois períodos, ou seja, 

os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor ficará contínua 

e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O outro intervalo 

de tempo tem natureza distinta de férias, uma vez que, durante o seu 

transcurso, os professores permanecem à disposição da unidade escolar, 

sendo que, apesar de não ministrarem aulas poderão ser convocados 

para outras atividades. Ora, se fosse a intenção do legislador contemplar 

45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes da educação infantil e 

fundamental em sala de aula, inexistiria o inciso II, do artigo 29, da Lei 

Complementar nº 228/2016. Assim, o lapso temporal de 15 dias não se 

confunde com férias, trata-se tão somente de recesso escolar. Em que 

pese a norma municipal anterior (Lei Complementar nº 03/2000) não fazer 

diferenciação na letra da lei entre férias e recesso, o período de 15 dias 

concedido no término do 1° semestre não pode de forma alguma ser 

confundido com o período de férias em que o profissional tem total 

liberdade para dispor de seu tempo como bem lhe agradar, já que, nessa 

época, o professor fica como em um regime de sobreaviso, podendo ser 

chamado ao trabalho. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência: 

“TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE 

ESTEIO. Havendo previsão expressa na Lei Municipal nº 3.035/2000 

quanto ao gozo de 30 dias de férias por ano, é sobre este período que 

incide o terço constitucional. O período de recesso, durante o qual o 

professor pode ser chamado ao trabalho, não se confunde com as férias 

e não enseja o acréscimo de 1/3 na remuneração” (TRT 4ª R.; RO 

0020608-57.2016.5.04.0281; Quarta Turma; Rel. Des. George Achutti; 

DEJTRS 25/05/2018; Pág. 267). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO DE 1º E 

2º GRAUS. DIREITO A FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS ANUAIS APÓS O 

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO E A RECESSO DE 15 (QUINZE) DIAS APÓS O 

SEGUNDO PERÍODO LETIVO. PREVISÃO DO ART. 39, § 3º DA LEI 

ESTADUAL Nº 10.884/84 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO 

ESTADO DO CEARÁ). ACRÉSCIMO DE 1/3 INCIDENTE SOBRE O PERÍODO 

DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O cerne da questão discutida gira em torno da possibilidade 

de concessão de 2 (duas) férias anuais a professora da rede estadual de 

ensino, com fundamento no art. 39 da Lei Estadual nº 10.884/84. 2. A Lei 

Estadual nº 10.884/84 (Estatuto do Magistério Oficial do Estado do Ceará) 

no art. 39, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 12.066/93, estabelece, 

respectivamente, que "o Profissional do Magistério de 1º e 2º Graus 

gozará 30 (trinta) dias de férias anuais após o 1º semestre letivo e 15 dias 

após o segundo período letivo" e, que "no período de recesso escolar, 

após o segundo semestre letivo, o servidor ficará à disposição da unidade 

de trabalho onde atua, para treinamento e/ou para realização de trabalhos 

didáticos." 3. Na redação original da Lei nº 10.884/84, o art. 39 estabelecia 

que "o Professor e o Especialista, quando em exercício em Unidade 

escolar, gozarão 30 dias de férias após cada semestre letivo" e; o § 3º do 

mesmo artigo estabelecia que "os Diretores e Vice-Diretores terão 45 

(quarenta e cinco) dias de férias por ano, sendo 30 (trinta) após o 1º 

(primeiro) semestre letivo e 15 (quinze) após o 2º (segundo) semestre 

letivo". 4. A modificação verificada no conteúdo do art. 39 e seu § 3º 

mostra a clara intenção do legislador de extinguir o segundo período de 

férias, antes concedido após o segundo semestre letivo e, de conceder 

em seu lugar tão somente um recesso de 15 dias, em que, a despeito de 

não ministrar aulas, o professor poderá ser convocado para outras 

atividades. 5. Como o período de 15 (quinze) dias após o segundo 

semestre letivo constitui um simples recesso, com natureza distinta de 

férias, sobre ele não pode incidir o abono constitucional de 1/3, previsto 

como adicional de férias tão somente. 6. Apelação conhecida, porém 

desprovida”  (TJ-CE -  APL:  08964287820148060001 CE 

0896428-78.2014.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES 

MORAES, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR - SÃO MATEUS 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - 45 DIAS DE FÉRIAS PERÍODO DE 30 (TRINTA) 

DIAS ININTERRUPTOS QUE SÃO CONSIDERADOS FÉRIAS 15 (QUINZE) 

DIAS DE RECESSO ESCOLAR EM QUE HÁ UM REGIME DE SOBREAVISO 

LEI EXPRESSA EM DETERMINAR QUE O ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDE 

APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1. O antigo art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 14/2005 e o atual art. 

54 da Lei nº 74/2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do 

magistério público municipal de São Mateus, instituíram que os 

profissionais da educação, quando em exercício da docência das 

unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, 

dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos conforme 

previsão de calendário escolar. 2. Embora a legislação municipal denomine 

férias latu sensu os 45 (quarenta e cinco) dias de ausência no trabalho do 

docente em regência de classe , ressai que cuidou de especificar, ainda 

que de maneira não expressa, que há uma diferença entre os dois 

períodos. Os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor 

ficará contínua e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O 

outro interregno de tempo tem natureza distinta pois, durante a sua 

fluência, os professores permanecem à disposição, tal como em um 

regime de sobreaviso, o qual não pode ser equiparado plenamente ao 

repouso. 3. À vista disso, somente os 30 (trinta) dias se subsumem ao 

conceito de férias e a suspensão periódica das atividades, prevista no 

calendário escolar, denominada de recesso, possui perfil distinto das 

férias, não sendo possível equiparar o docente, quando submetido a 

possibilidade de uma convocação a qualquer momento, à posição daquele 

que goza de descanso ininterrupto. 4 . A intenção do recorrente não foi a 

de aumentar o período de férias dos professores em efetivo exercício da 

docência, para 45 (quarenta e cinco) dias. Apenas permitiu, o legislador 

municipal, que os docentes fiquem também afastados pelo lapso de 15 

(quinze) dias durante o recesso escolar. Por essa razão, o adicional de 

férias incidirá apenas sobre o período correspondente aos 30 (trinta) dias 

ininterruptos, os quais verdadeiramente dizem respeito as férias. 5. O 

direito previsto na constituição contínua garantido aos trabalhadores, qual 

seja, pagamento de adicional sobre o período de férias (30 dias) e, 

inclusive, há um alargamento do benefício constitucionalmente previsto 

aos docentes do Município de São Mateus, pois a legislação prevê um 

adicional no percentual de 50% (cinquenta por cento), maior que o 1/3 (um 

terço) assegurado pela CRFB. 6. Recurso conhecido e provido” (Apelação 

0000472-36.2015.8.08.0047, Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, 

Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 15/05/2018). Assim, pode-se 
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concluir que o legislador municipal apenas permitiu que os docentes 

fiquem também afastados pelo lapso de 15 (quinze) dias durante o 

recesso escolar. Dessa forma, o referido intervalo de 15 dias constitui um 

recesso e não férias, de modo que sobre ele não pode incidir o abono 

constitucional de 1/3. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado 

por SIRLENE FERREIRA DE SOUZA. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa 

as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro 

de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 28 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008342-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISALVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1008342-98.2017.8.11.0003 VISTO. MARISALVA ALVES 

DA SILVA ajuizou ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que é servidora pública municipal 

investida no cargo de professora, e que a legislação municipal estabelece 

que o professor em efetivo exercício tem direito a férias anuais de 45 dias. 

Alega que a Municipalidade paga tão somente o terço constitucional 

correspondente a apenas 30 dias de férias, ficando pendente o 

pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias 

gozados durante o mês de julho de cada ano. Assim, requer que o 

requerido seja compelido na obrigação de fazer de pagar o adicional de 

1/3 (um terço) a que se refere o artigo 7º, XVII, da CF, reforçado pela Lei 

Complementar n° 003/2.000, em seus artigos 44, X e 81, na totalidade do 

período de fruição das férias (45 dias), bem como seja condenado ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos. Citado, o Município de Rondonópolis 

apresentou contestação, alegando, em suma, que a demanda se baseia 

num equívoco de interpretação do artigo 44, X da Lei Complementar 

14/2015, uma vez que a autora desconhece as disposições legais do 

artigo 29, I e II da Lei Complementar 228/2016, o qual prevê que o servidor 

faz jus a 30 dias de férias, acrescido de 15 dias de recesso, isto é, no 

caput, ao mencionar a palavra “férias” refere-se tão somente às férias de 

30 dias. Alegou que os pagamentos de 1/3 de férias sempre foram feitos 

de forma correta, com observância da lei, pois os referidos profissionais 

têm direito a 30 dias de férias. Ao final, pugnou pela improcedência do 

pedido inicial (Id. 11230004). A parte autora deixou transcorrer o prazo 

legal sem apresentar impugnação à contestação, conforme certidão de Id. 

11853007. Intimadas as partes para indicarem as provas que pretendem 

produzir, o Município de Rondonópolis informou que não tem provas a 

produzir (Id. 11889164). A requerente quedou-se inerte (Id. 12109077). É 

o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não há 

necessidade de produzir prova em audiência. A autora pleiteia o 

pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade do período de 

fruição das férias (45 dias). Sobre a matéria, a legislação municipal 

vigente assim preleciona (Lei Complementar nº 228/2016, de 28 de março 

de 2016): “Art. 29. Os profissionais da educação infantil e fundamental em 

efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais: I - de 45 (quarenta e 

cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala 

de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em 

programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes 

de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles 

atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na 

SEMED; II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido 

em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o 

calendário escolar; III - de 30 (trinta) dias para os servidores das 

atividades meio, de acordo com escala oficial. Parágrafo único. O 

profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 

(trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão 

onde estiver lotado”. A Lei Complementar nº 03/2000 (Estatuto dos 

Servidores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de 

Rondonópolis) foi revogada pela Lei Complementar nº 228/2016 e assim 

estabelecia: “Art. 44 - Aos integrantes do Grupo dos Profissionais da 

Educação Infantil e Fundamental no desempenho de suas atividades, além 

dos deveres comuns aos funcionários públicos civis do município, cumpre: 

(...) DOS DIREITOS E VANTAGENS X- O professor e o funcionário em 

efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais: - de 45 (quarenta e 

cinco) dias para os professores de acordo com o calendário escolar; - de 

30 (trinta) dias para os funcionários, de acordo com a escala”. A Lei 

Complementar Estadual nº 50/98, que disciplina a Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, com nova redação 

dada pela Lei Complementar nº 104/2002, estabelece que: “Art. 54. O 

professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo 

gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto 

no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de 

acordo com o calendário escolar. II - de 30 (trinta) dias para os demais 

Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias. § 1° 

Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade 

escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. § 2° 

É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3° É proibida 

a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo 

prazo máximo de 02 (dois) anos. Art. 55. Independente de solicitação, 

será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, 

um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao 

período de férias”. Da leitura dos referidos dispositivos conclui que o 

legislador estadual e municipal concedeu aos professores em efetivo 

exercício o gozo de 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de 

recesso. Na legislação municipal, o inciso II, do artigo 29, na verdade, 

explica o inciso I, esclarecendo que os 45 dias refere-se a 30 dias de 

férias coletivas e 15 dias de recesso. Como se vê, o legislador fez 

questão de constar que há uma diferença entre os dois períodos, ou seja, 

os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor ficará contínua 

e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O outro intervalo 

de tempo tem natureza distinta de férias, uma vez que, durante o seu 

transcurso, os professores permanecem à disposição da unidade escolar, 

sendo que, apesar de não ministrarem aulas poderão ser convocados 

para outras atividades. Assim, o lapso temporal de 15 dias não se 

confunde com férias, trata-se tão somente de recesso escolar. Em que 

pese a norma municipal anterior (Lei Complementar nº 03/2000) não fazer 

diferenciação na letra da lei entre férias e recesso, o período de 15 dias 

concedido no término do 1° semestre não pode de forma alguma ser 

confundido com o período de férias em que o profissional tem total 

liberdade para dispor de seu tempo como bem lhe agradar, já que, nessa 

época, o professor fica como em um regime de sobreaviso, podendo ser 

chamado ao trabalho. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência: 

“TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE 

ESTEIO. Havendo previsão expressa na Lei Municipal nº 3.035/2000 

quanto ao gozo de 30 dias de férias por ano, é sobre este período que 

incide o terço constitucional. O período de recesso, durante o qual o 

professor pode ser chamado ao trabalho, não se confunde com as férias 

e não enseja o acréscimo de 1/3 na remuneração” (TRT 4ª R.; RO 

0020608-57.2016.5.04.0281; Quarta Turma; Rel. Des. George Achutti; 

DEJTRS 25/05/2018; Pág. 267). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO DE 1º E 

2º GRAUS. DIREITO A FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS ANUAIS APÓS O 

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO E A RECESSO DE 15 (QUINZE) DIAS APÓS O 

SEGUNDO PERÍODO LETIVO. PREVISÃO DO ART. 39, § 3º DA LEI 

ESTADUAL Nº 10.884/84 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO 

ESTADO DO CEARÁ). ACRÉSCIMO DE 1/3 INCIDENTE SOBRE O PERÍODO 

DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O cerne da questão discutida gira em torno da possibilidade 

de concessão de 2 (duas) férias anuais a professora da rede estadual de 

ensino, com fundamento no art. 39 da Lei Estadual nº 10.884/84. 2. A Lei 

Estadual nº 10.884/84 (Estatuto do Magistério Oficial do Estado do Ceará) 

no art. 39, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 12.066/93, estabelece, 
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respectivamente, que "o Profissional do Magistério de 1º e 2º Graus 

gozará 30 (trinta) dias de férias anuais após o 1º semestre letivo e 15 dias 

após o segundo período letivo" e, que "no período de recesso escolar, 

após o segundo semestre letivo, o servidor ficará à disposição da unidade 

de trabalho onde atua, para treinamento e/ou para realização de trabalhos 

didáticos." 3. Na redação original da Lei nº 10.884/84, o art. 39 estabelecia 

que "o Professor e o Especialista, quando em exercício em Unidade 

escolar, gozarão 30 dias de férias após cada semestre letivo" e; o § 3º do 

mesmo artigo estabelecia que "os Diretores e Vice-Diretores terão 45 

(quarenta e cinco) dias de férias por ano, sendo 30 (trinta) após o 1º 

(primeiro) semestre letivo e 15 (quinze) após o 2º (segundo) semestre 

letivo". 4. A modificação verificada no conteúdo do art. 39 e seu § 3º 

mostra a clara intenção do legislador de extinguir o segundo período de 

férias, antes concedido após o segundo semestre letivo e, de conceder 

em seu lugar tão somente um recesso de 15 dias, em que, a despeito de 

não ministrar aulas, o professor poderá ser convocado para outras 

atividades. 5. Como o período de 15 (quinze) dias após o segundo 

semestre letivo constitui um simples recesso, com natureza distinta de 

férias, sobre ele não pode incidir o abono constitucional de 1/3, previsto 

como adicional de férias tão somente. 6. Apelação conhecida, porém 

desprovida”  (TJ-CE -  APL:  08964287820148060001 CE 

0896428-78.2014.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES 

MORAES, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR - SÃO MATEUS 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - 45 DIAS DE FÉRIAS PERÍODO DE 30 (TRINTA) 

DIAS ININTERRUPTOS QUE SÃO CONSIDERADOS FÉRIAS 15 (QUINZE) 

DIAS DE RECESSO ESCOLAR EM QUE HÁ UM REGIME DE SOBREAVISO 

LEI EXPRESSA EM DETERMINAR QUE O ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDE 

APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1. O antigo art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 14/2005 e o atual art. 

54 da Lei nº 74/2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do 

magistério público municipal de São Mateus, instituíram que os 

profissionais da educação, quando em exercício da docência das 

unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, 

dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos conforme 

previsão de calendário escolar. 2. Embora a legislação municipal denomine 

férias latu sensu os 45 (quarenta e cinco) dias de ausência no trabalho do 

docente em regência de classe , ressai que cuidou de especificar, ainda 

que de maneira não expressa, que há uma diferença entre os dois 

períodos. Os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor 

ficará contínua e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O 

outro interregno de tempo tem natureza distinta pois, durante a sua 

fluência, os professores permanecem à disposição, tal como em um 

regime de sobreaviso, o qual não pode ser equiparado plenamente ao 

repouso. 3. À vista disso, somente os 30 (trinta) dias se subsumem ao 

conceito de férias e a suspensão periódica das atividades, prevista no 

calendário escolar, denominada de recesso, possui perfil distinto das 

férias, não sendo possível equiparar o docente, quando submetido a 

possibilidade de uma convocação a qualquer momento, à posição daquele 

que goza de descanso ininterrupto. 4 . A intenção do recorrente não foi a 

de aumentar o período de férias dos professores em efetivo exercício da 

docência, para 45 (quarenta e cinco) dias. Apenas permitiu, o legislador 

municipal, que os docentes fiquem também afastados pelo lapso de 15 

(quinze) dias durante o recesso escolar. Por essa razão, o adicional de 

férias incidirá apenas sobre o período correspondente aos 30 (trinta) dias 

ininterruptos, os quais verdadeiramente dizem respeito as férias. 5. O 

direito previsto na constituição contínua garantido aos trabalhadores, qual 

seja, pagamento de adicional sobre o período de férias (30 dias) e, 

inclusive, há um alargamento do benefício constitucionalmente previsto 

aos docentes do Município de São Mateus, pois a legislação prevê um 

adicional no percentual de 50% (cinquenta por cento), maior que o 1/3 (um 

terço) assegurado pela CRFB. 6. Recurso conhecido e provido” (Apelação 

0000472-36.2015.8.08.0047, Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, 

Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 15/05/2018). Assim, pode-se 

concluir que o legislador municipal apenas permitiu que os docentes 

fiquem também afastados pelo lapso de 15 (quinze) dias durante o 

recesso escolar. Dessa forma, o referido intervalo de 15 dias constitui um 

recesso e não férias, de modo que sobre ele não pode incidir o abono 

constitucional de 1/3. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado 

por MARISALVA ALVES DA SILVA. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa 

as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro 

de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 28 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002691-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002691-22.2016.8.11.0003. REQUERENTE: MADALENA NASCIMENTO DA 

ROCHA REQUERIDO: SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS/MT VISTO INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, informarem se desejam produzir provas em audiência. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001401-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

MARIO DA ROCHA FRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 29/05/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733873 Nr: 13774-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798021 Nr: 13484-71.2015.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H MONTEIRO & CIA LTDA, MARIANO AGUIAR 

DA SILVA FILHO, HÉRCULES MONTEIRO, ADRYA MILENA GROFF 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM KINEBRE - 

OAB:12196

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H MONTEIRO & CIA LTDA, CNPJ: 

08974188000180 e atualmente em local incerto e não sabido MARIANO 

AGUIAR DA SILVA FILHO, Cpf: 87024900130, Rg: 1264719-5, Filiação: 

Mariano Aguiar da Silva e Iracema Marques Pacheco, data de nascimento: 

02/06/1979, natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), autonomo. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de H 

MONTEIRO & CIA LTDA, MARIANO AGUIAR DA SILVA FILHOE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de cda 2015/6433, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6433/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 35.965,43

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724377 Nr: 5365-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R D DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA, 

REJANE DE PAULO DE OLIVEIRA, RODOLPHO DE OLIVEIRA NUNES, 

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES, LUAN MARTINS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R D DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS 

LTDA, CNPJ: 07807551000100, atualmente em local incerto e não sabido 

RODOLPHO DE OLIVEIRA NUNES, Cpf: 00603253130, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LUAN MARTINS BORGES, Cpf: 

02302146140, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES, Cpf: 01230633103, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de R D 

DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA, REJANE DE PAULO DE 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA 2012/8400, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8400/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 74.578,20

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 390038 Nr: 3642-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:/MT Nº 5178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 

- OAB:/MT Nº 5178

 VISTO.

Tendo em conta que o processo encontra-se sentenciado (fls. 97) e as 

custas processuais quitadas (fls. 99 e 112/115), determino a retirada da 

restrição imposta pelo sistema RENAJUD sobre o veículo descrito às fls. 

64.

 Ademais, indefiro o pedido de levantamento de valor formulado às fls. 

111, haja vista que a quantia bloqueada neste feito já foi restituída ao 

executado por meio do alvará de fls. 56, conforme determinado na decisão 

de fls. 45.

Arquivem-se os autos definitivamente (código 16).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741730 Nr: 3138-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na execução de 

multa cominatória apresentada por ONÓRIO GONÇALVES DA SIVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO.Todavia, devido ao princípio da 

causalidade, já que foi preciso a presente ação para que a sentença 

fosse cumprida, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e §4º, III do 

Código de Processo Civil...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 341287 Nr: 9456-46.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TEL CONSULTORIA LTDA, EFRAIM ALVES 

DOS SANTOS, GILLES SERGE DENIS BIGOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 

- OAB:/MT Nº 5178

 .Diante da anuência da parte exequente, DEFIRO os pedidos de fls. 78 e, 

por consequência, determino as seguintes providências:I – retirada da 

restrição imposta pelo Sistema Renajud sobre o veículo I/CHEVROLET 

CAMARO 2SS, placas KYF-8220 (fls. 76);II – imposição de restrição pelo 

aludido Sistema sobre o veículo ofertado às fls. 78 (JTA/SUZUKI 

VS1400GLP, placa KEF-5461);III – liberação dos valores bloqueados às 

fls. 74/75;IV – devolução do valor de R$ 91,33 (noventa e um reais), 

bloqueado às fls. 50, ao executado EFRAIM ALVES DOS SANTOS, 

mediante alvará eletrônico;V – expedição de mandado para intimação da 

penhora e avaliação do veículo JTA/SUZUKI VS1400GLP, placa KEF-5461, 

observando-se o endereço informado na petição de fls. 78.Por outro lado, 

INDEFIRO o pedido de levantamento de valores de fls. 84-v, haja vista que 

o executado GILLES SERGE DENIS BIGOT ainda foi devidamente intimado 

da penhora efetivada nos autos em seu desfavor (fls. 49/50).Expeça 

edital para intimação do executado GILLES SERGE DENIS BIGOT acerca da 

penhora de fls. 49/50, para, querendo, apresentar embargos à execução, 
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no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744621 Nr: 4735-02.2014.811.0003

 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: ALEXSANDRO DE LIMA SOARES, KELLY SIMONE 

NOBRE DA SILVA, MARISA NUNES DE ALMEIDA, ERICK MANOEL 

NOGUEIRA DA SILVA, NILENE NEVES MAGABEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:3700, JOSE VALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152165, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885, RICARDO JOÃO ZANATA 

- OAB:8360

 VISTO

Intime-se a empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão de fls. 352.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001575-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. Por sua vez, o exequente foi regularmente 

intimado para manifestar-se sobre o pagamento e manteve-se inerte, 

fazendo crer que realmente ocorreu o cumprimento da obrigação. É certo 

que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a 

renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial (artigo 

924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal. Intime-se o(a) 

executado(a) para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ. Quitadas as custas, 

providencie-se o cancelamento do arresto ou penhora. Não sendo 

efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. 

Rondonópolis, 26/05/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009694-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACEDO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1009694-91.2017.8.11.0003 VISTO. MARCELO MACEDO 

CASTRO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando, em síntese, que, no dia 24 de junho de 2017, a Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso apreendeu o seu veículo, porque estava 

trafegando com o licenciamento do automotor vencido. Sustenta, ainda, 

“que o documento do veículo está devidamente renovado, estando o 

documento pagos. Nota-se que somente não estava sob sua posse a via 

impressa. Nesse diapasão, conclui-se que a apreensão do veículo 

pertencente ao autor é de indevida. Ademais, a apreensão é de caráter 

inconstitucional, pois conforme será apresentado no decorrer da presente 

ação o Estado não pode utilizar a apreensão por falta de pagamento de 

licenciamento, do IPVA, ou qualquer tributo que seja, pois se trata de um 

ato abusivo de poder de polícia do Estado”. Em razão disso, requereu a 

condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais 

no valor de R$ 565,36 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis 

centavos), referente aos gastos com a apreensão do veículo, bem como 

por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ante o 

constrangimento e transtornos sofrido pelo autor. Citado, o Estado de Mato 

Grosso ofereceu contestação dizendo que o pedido formulado na ação é 

totalmente improcedente, uma vez que o próprio Autor confessa que no 

momento da apreensão do seu veículo estava portando documentos 

vencidos. O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT também apresentou contestação, alegando fatos 

completamente diversos da pretensão deduzida pelo autor. A parte autora 

apresentou impugnação às contestações, reiterando os termos da inicial e 

refutando os argumentos da contestação. As partes informaram que não 

tem mais provas a produzir e pediram o julgamento antecipado do pedido. 

É o relatório. Decido. A matéria em discussão no feito possibilita ao juiz 

conhecer diretamente do pedido proferindo sentença, por ser unicamente 

de direito e não haver necessidade de produção de prova em audiência, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. As 

supostas preliminares arguidas nas contestações tratam-se, na verdade, 

de matéria de mérito. Os pedidos formulados pelo autor são totalmente 

improcedentes. Como se sabe, é dever do condutor observar a legislação 

que rege o tráfico de veículos no país, com destaque para o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503/97, que prescreve em seu art. 131 e 

133: "Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao 

veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 1º O primeiro 

licenciamento será feito simultaneamente ao registro. § 2º O veículo 

somente será considerado licenciado estando quitados os débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas. § 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar 

sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de 

emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104". 

"Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual". No 

caso em debate, o autor optou por descumprir o Código de Trânsito 

Brasileiro, trafegando com seu veículo sem o documento de porte 

obrigatório. Sendo assim, estando o condutor sem o documento de porte 

obrigatório, nos termos do art. 232 do CTB, a imposição de multa e 

retenção do veículo era a medida a ser tomada pelo agente público de 

fiscalização: "Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte 

obrigatório referidos neste Código: Infração - leve; Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do 

documento". Essa é a orientação jurisprudencial: “ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUZIR 

VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO. CONDUTA 

PREVISTA NO ART. 232 DO CTB. MULTA E RETENÇÃO DO VEÍCULO. 

LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

DEMONSTRANDO O EXTRAVIO DE DOCUMENTOS QUE NÃO 

DESAUTORIZA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. SENTENÇA 

REFORMADA. - O artigo 232 da Lei n. 9.503/97 autoriza a aplicação de 

multa e a retenção de veículos que trafegam sem o porte dos documentos 

obrigatórios. - A existência de Boletim de Ocorrência que relata o extravio 

de documentos não possui o condão de afastar a incidência das 

penalidades previstas no art. 232 do Código de Trânsito Brasileiro. - Dar 

provimento ao primeiro recurso, prejudicado o segundo recurso. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.10.197655- 3/001, Relator(a): Des.(a) Armando 

Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2013, publicação da 

súmula em 04/12/2013). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIFICADO DE 

REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ARTIGO 133 DO CÓDIGO DE 
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TRÂNSITO BRASILEIRO - DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO - 

CONDUTOR NÃO MUNIDO DO DOCUMENTO - APREENSÃO DO VEÍCULO - 

ARTIGO 232 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ILEGALIDADE - 

NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não se constatando 

inconstitucionalidade, ilegalidade ou abuso de poder no ato de autoridade 

consistente na apreensão de veículo cujo condutor não se mune de 

documento de porte obrigatório, não restam caracterizados os requisitos 

que conduzem ao deferimento de liminar com a finalidade de liberação da 

unidade automotora. (TJMG - Agravo de Instrumento nº. 

1.0024.10.002900- 8/001 - Rel. Des. MOREIRA DINIZ - Pub. em 

25/05/2010). O agente de trânsito não é sempre obrigado a promover 

diligências para averiguar a regularidade da documentação dos veículos 

que transitam sem os documentos obrigatórios. Os condutores é que 

sempre deverão portar os documentos obrigatórios. Esse ônus não pode 

ser transferido para os agentes de trânsito. Cada um cumpre o seu papel 

e a vida em sociedade torna-se melhor e menos estressante. Como se vê, 

a atuação do agente de trânsito mostrou-se dentro da mais estrita 

legalidade e se de fato o autor teve algum tipo de abalo moral e material em 

relação ao dever estatal regularmente cumprido foi por sua própria ação, 

não havendo espaço algum para se cogitar da responsabilidade do Estado 

pelos danos derivados da culpa exclusiva do próprio autor. Assim, não 

restou configurado qualquer dano à esfera jurídica do autor, passível de 

indenização, razão pela qual a pretensão por ele deduzida nos autos não 

possui qualquer guarida legal. Com essas considerações, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados por MARCELO MACEDO CASTRO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO. Sem custas, por ser o autor beneficiário 

da gratuidade da justiça. Condeno a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios aos advogados da parte demandada, arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do 

artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Declaro 

suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte 

autora. Se dentro de 05 anos, a parte autora não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). P.R.I.C. 

Rondonópolis, 26 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 439461 Nr: 8128-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação do advogado/exequente, Dr. LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, 

OAB 905-A/MT, param tomar ciência do pagamento noticiado nos autos, 

no valor de R$ 1.311,90, efetivado na data de 26/04/2017, junto à conta nº 

20120-0, agência 2793-6, do Banco Bradesco, bem como, do 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739962 Nr: 1956-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY FATIMA ZAMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO ITEM 26.6.1.8 DO 

PROVIMENTO 56/07 - CGJ IMPULSIONO ESTES AUTOS, A FIM DE INTIMAR 

A PARTE EXEQUENTE, DRª SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR, OAB/MT 4310-A 

PARA ESCLARECER SE O VALOR AO QUAL REFERE ÀS FLS. 79, 

TRATA-SE DO IRRF, INFORMADO ÀS FLS. 73/74, BEM COMO, QUE, NO 

SILÊNCIO, OS AUTOS SERÃO REMETIDOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748800 Nr: 7143-63.2014.811.0003

 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: LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a(s) parte requerida(s, na pessoa dos advogados, 

JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES - OAB/MT 18.839/0, para querendo contrarrazoarem o 

recurso de apelação interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784433 Nr: 7921-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

PEDRO MANOEL DE SOUZA, ADRIANA MARIA DE SOUZA, JOAO 

BATISTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 VISTO.

Defiro a remessa dos autos, ao Exequente, na forma requerida às fls. 32.

Cumpra-se.

Rondonópolis, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441995 Nr: 10664-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 10664-55.2010.811.0003, 

Protocolo 441995, 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.: 74495 Nr: 9816-88.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO LEOCADIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 9816-88.1998.811.0003, 

Protocolo 74495, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28298 Nr: 5977-60.1995.811.0003

 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: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIO SHINOHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 5977-60.1995.811.0003, 

Protocolo 28298, 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.: 762069 Nr: 14532-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 14532-02.2014.811.0003, 

Protocolo 762069, 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.: 791730 Nr: 10981-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDESON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 10981-77.2015.811.0003, 

Protocolo 791730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003793-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLISEU DE ALMEIDA BOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA Justiça 

Gratuita Juízo Deprecante: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

Rondonópolis - MT Juízo Deprecado: VARA DAS CARTAS PRECATÓRIAS 

DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP Dados do processo: Processo: 

1003793-11.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 180.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: OLISEU DE ALMEIDA BOTA Parte Ré: RÉU: 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

AVENIDA MURCHID HOMSI, 1404, - ATÉ 1602 - LADO PAR, VILA DINIZ, 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15013-000, para, querendo, 

contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-se que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, (art. 344 CPC). DESPACHO: 

“”Processo: 1003793-11.2018.8.11.0003. AUTOR: OLISEU DE ALMEIDA 

BOTARÉU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

c/c PEDIDO LIMINAR.” movida por OLISEU DE ALMEIDA BOTA em face da 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e SANEAR – 

SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como 

causa de pedir: “O autor é morador do residencial TERRA NOVA, 

localizado na Av. Alameda das Rosas no bairro Colina Verde, nesta 

cidade. A segunda requerida, com a permissão da primeira requerida 

construiu dentro do residencial Terra Nova uma estação de esgoto, ao 

lado da moradia da requerente (videi fotografias em anexo). Ocorre que 

em 29.12.2013 começou uma forte chuva na cidade de Rondonópolis-MT 

que levou a estação de esgoto a transbordar, quebrando a parede e 

contenção e inundou a residência da autora. Ex. não se trata apenas de 

água de chuva, mas sim de esgoto que adentrou a residência do autor, 

causando forte odor fétido e insuportável. Frisa-se que tal fato se repetiu 

ao longo de quase duas semanas com a invasão da água de esgoto nas 

residências dos autores, até o dia 08.01.2014. Dessa forma, mesmo 

informada pelo Síndico do condomínio, as requeridas, em momento algum 

nada fizeram para solucionar/amenizar o problema. Ainda, houveram 

diversos prejuízos materiais (vide fotografias dos móveis e 

eletrodomésticos em anexo), não se pleiteando o dano, em vista que a 

moradora não tem as notas fiscais que foram todas perdidas com a 

inundação. Ainda, até o dia de hoje (ou seja, ao longo de quase 05 anos) a 

autora sentem o fétido odor em sua casa, haja vista que a água poluída 

teve forte contato com a parede, ficando vestígios odoríferos da presença 

da água de esgoto.” Partindo de tais premissas, requer a concessão de 

tutela de urgência nos seguintes termos: “seja deferida liminar para que as 

requeridas realizem obras para cessar os danos causados pelo fato de 

correr esgoto a céu aberto” Decido. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o 

parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária. No caso, não há que se falar 

em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a 

probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora. Aliás, em princípio, não restou 

demonstrado nos autos que o possível dano ocasionado pelos Réus 

persiste até a presente data, uma vez que os documentos apresentados 

nos autos são apenas as provas pretéritas juntada nos autos nº 

4735-02.2014.811.0003 – Cód.744621. Com efeito, essas circunstâncias 

tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório. Além disso, é certo que 

a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano 

suportará caso a tutela seja concedida ao final. Ademais, a propositura da 

presente demanda quase 05 (cinco) anos após o suposto ilícito praticado 

pelos réus, por si só, já demonstra a ausência do perigo da demora. Ante 

o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. Cite-se o 

Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal, bem 

como, para que informe se tem interesse na designação de audiência 

conciliatória. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo 

nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro 

a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito” 

Rondonópolis - MT, 17 de maio de 2018. Edson Dias Reis Juiz(a) de 

Direito(a) CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do MM., Juiz desta 

Vara/Comarca, Dr. Edson Dias Reis. JEANNIE CARLA COSTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 298 de 473



GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641006 Nr: 2492-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINE TIAGO BUQUIGARE CASTRO, ELIEZER 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10.757

 Intimação Dra. TATIANE PEREIRA BARROS OAB 10.757 para que no 

prazo de 05 dias informe o seu atual endereço do acusado Taine Tiago 

Buquigare Castro , sob pena de revogar o benefício de liberdade 

provisória e consequentemente a decretação da sua prisão preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642672 Nr: 4078-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Franca Miron - 

OAB:16039/O

 Vistos em correição.

 Determino a intimação do réu para que, no prazo de dez dias, constitua 

advogado ou informe não possuir condições financeiras para tanto, 

devendo ser consignado no mandado que, caso o réu não possua 

condições financeiras para contratar advogado, desde já nomeio a 

advogada Dra. Gleiciane Gonçalves da Silva- OAB/MT 21.833 para 

promover a defesa dativa do réu.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650746 Nr: 417-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VICTOR DIAS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fellipe Batista 

Vilamaior - OAB:20699/O MT

 Vistos em correição.

Determino que o senhor gestor certifique se o acusado está cumprindo as 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

concedida às fls. 61/62.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628776 Nr: 1390-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BASTITELLA - 

OAB:9.279 MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Pois bem, visando readequar a pauta de julgamento deste juízo, designo o 

dia 15 de agosto de 2018, às 13:15 horas para realização de audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se a acusada, sua defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633997 Nr: 5435-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia de Souza 

Barros Zago - OAB:19352

 Vistos em correição.

Determino o cumprimento da decisão de fl. 70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636567 Nr: 7559-08.2015.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11709/MT

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto aos comparecimentos mensais do réu.

Ademais, verifico que uma das condições impostas e aceitas pelo 

acusado consistiu no recolhimento de um salário mínimo em favor de 

instituição beneficente (fls. 11/12), sendo que não há nos autos a 

comprovação do cumprimento desta condição.

Em razão disso, diante da nova sistemática adotada para o controle dos 

valores provenientes de suspensão condicional do processo, determino 

seja intimado o acusado para, no prazo máximo de 30 dias, efetuar o 

pagamento correspondente a um salário mínimo que deverá ser 

depositado na Conta Única do TJMT mediante expedição de guia 

específica e comprovação nos autos.

Após, nos termos da seção 32 da CNGCGJ/MT, determino seja o referido 

valor vinculado ao procedimento/cód. 661801 que tramita perante o juízo 

da 4ª vara de execuções penais desta comarca (incidente previsto nos 

arts. 1.611 e 1.634, ambos da CNGCGJ/MT), comunicando-se àquele juízo 

acerca da disponibilização do numerário.

Comunique-se ao juízo deprecante tal como solicitado à fl. 37-v.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637019 Nr: 7936-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO JR. - 

OAB:128.748 SP, JOEL BECKER - OAB:14.071 MT, THAMIS VIZZOTTO - 

OAB:9.712 MT

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 299 de 473



a resposta à acusação de fls. 57/63.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668753 Nr: 1516-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 57/59 e 

pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva do acusado GILBERTO CELESTINO DOS SANTOS, 

mantendo, portanto, a prisão preventiva do mesmo.DA REJEIÇÃO DA 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIADiante 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 29 de maio de 2018, às 

16:30horas.Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a vítima e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à 

audiência.Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) 

precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) 

que esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e 

inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), 

intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em observância 

ao teor da Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver 

necessidade.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668753 Nr: 1516-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado GILBERTO CELESTINO DOS 

SANTOS para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 649606 Nr: 9869-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS, PABLO 

VINÍCIUS GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID ALVES DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 9869-50.2016.811.0064, Protocolo 

649606, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666006 Nr: 14192-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ARAUJO LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304/0

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 645450 Nr: 6329-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Intimação para advogado acerca do cálculo de pena

Nome Reeducando: Leidiane da Silva Ferreira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 2a 0m 0d 21/07/2014 17/10/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 24

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

26/03/2015 13/06/2017 798 dias Data obtida pelo Sistema Apolo ( cod: 

623206) e fl. 66

Total de dias interrompidos: 798

Data de Prisão Definitiva: 17/10/2014

Total da Pena: 2a 0m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 17/10/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 03/09/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/10/2014 + 0a 8m 0d + 2a 2m 18d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 0a 9m 14d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/10/2014 + 2a 0m 0d + 2a 2m 18d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 2m 14d

Data do Término da Pena: 03/01/2019

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623216 Nr: 6120-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 
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OAB:16686/O

 1. Relatório

Trata-se de pedido de remição de pena por trabalho, onde o recuperando 

via defensor constituído alega ter direito. Instado a manifestar o Ministério 

Público opinou pelo indeferimento (fls. 398/402). Breve Relato.

2. Fundamentação.

 Primeiramente, verifico que o recuperando foi cientificado das condições 

para o cumprimento da pena em regime semiaberto em 04 de agosto de 

2016 (fls. 259/261).

Compulsando os autos, verifico do Termo de Audiência Admonitória, que o 

trabalho é uma condição do regime semiaberto, sendo inclusive, advertido 

que em caso de não comprovar o labor lícito em 30 (trinta) dias o regime 

de cumprimento da pena poderia ser revogado, conforme item “c” das 

condições impostas ao recuperando. Dessa forma, nos termos do artigo 

66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal nº 7.210/1984. Vejamos.

 Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

 (...)

 III - decidir sobre:

 (...)

 c) detração e remição da pena;

No caso dos autos, é verdadeiro que o reeducando cumpre pena no 

regime semiaberto. Porém, de acordo com o artigo 91 da Lei de Execução 

Penal o cumprimento da pena no regime semiaberto deve ocorrer em 

colônia agrícola, industrial ou similar. Contudo, na Comarca de 

Rondonópolis não existe estabelecimento adequado, em consonância com 

nossa legislação, para que sentenciados cumpram a pena nos locais 

devidos, no que se referem ao regime semiaberto e aberto.

 Desta forma, o recuperando esta cumprindo o regime semiaberto em 

prisão domiciliar, com o uso de tornozeleiras eletrônicas, o que possibilita 

a fiscalização do cumprimento da pena e assegura a dignidade dos 

condenados que cumprem a pena juntamente com seus familiares, 

possibilitando que trabalhe, estudem ou mesmo frequentem cultos 

religiosos.

 No regime aberto, igualmente, a pena é cumprida em prisão domiciliar, 

contudo sem o uso da tornozeleira eletrônica, para diferenciar os regimes 

e possibilitar ao condenado em regime aberto a sua reinserção social de 

forma mais rápida, uma vez que presume que o condenado que cumpre a 

pena em regime aberto esteja apto ao convívio em sociedade.

Diante do exposto,

Decido:

 I – Em consonância com a cota ministerial INDEFIRO o pedido retro.

 II – Intimem-se.

 Rondonópolis, 26 de abril de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR DJAMILER 

MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado da ré Rosilene Marinho Pariz, Ary da Costa 

Campos - OAB/MT n.º 16.944/B, para apresentar defesa prévia no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 660194 Nr: 9149-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON AFONSO BORTOLI VANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOHANN LOPES - 

OAB:39602 SC

 intimação dos advogados do réu, Vinicius Johann - OAB/SC n.º 39602 - e 

Valeska Machado Martins - OAB/SC 18268, para apresentarem as razões 

recursais no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Portaria

P O R T A R I A Nº 186/2018 - DF

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE EXTERNO FORENSE NA 

3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE 

REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA.

Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a continuidade da reforma do espaço físico da 3ª Vara 

Cível desta Comarca, consistente na necessidade de realização de 

serviços de pintura das paredes, o que impossibilita a permanência dos 

servidores na secretaria. CONSIDERANDO que o prazo de suspensão 

previsto na Portaria nº178/2018, datada de 23.05.2018, não foi suficiente 

para conclusão dos serviços necessários. CONSIDERANDO que tais fatos 

dificultarão o regular atendimento às partes e advogados. R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o expediente externo da 3ª Vara Cível desta Comarca 

de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 30 de maio de 2018.

Art. 2º - Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessa data.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634199 Nr: 5604-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado RENATO ROGÉRIO DOS 

SANTOS, a cumprir a pena de 01 (um) mês de prisão simples, pela 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade (Artigo 65, Lei das 

Contravenções Penais), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, 

do Código Penal), já observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636348 Nr: 7390-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCIMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado VILCIMAR JOSÉ DA SILVA, em 

04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em relação ao crime de 
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lesão corporal. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena 

será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636790 Nr: 7742-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 (...) CONCURSO MATERIALPor fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

VILSON ROSA, vulgo Borracha, em 11 (onze) meses de detenção, em 

relação aos crimes de lesão e ameaça. Consigno que o regime inicial para 

o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código(...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 631254 Nr: 3380-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO RAMOS DA SILVA, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente e atualmente em 

local incerto e não sabido DEUSE APARECIDA DE ALMEIDA, Rg: 16695470, 

Filiação: Filomena de Almeida, data de nascimento: 05/10/1969, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, cabeleireira, 

Telefone (66) 99634-8895. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado CLAUDIO RAMOS DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 129, §9°, do 

Código Penal e ABSOLVÊ-LO quanto ao delito de ameaça (Artigo 147, do 

Código Penal), o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso IV, do Código 

de Processo Penal.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao 

princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena 

(Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in 

concreto do acusado:A pena prevista para o crime de lesão corporal 

(Artigo 129, § 9º, do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 

(três) anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59, do 

Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que 

teve. II – No tocante aos antecedentes criminais, o acusado não os 

ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado 

não há dados para análise e laudo específico.IV – No que tange o motivo 

do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer 

motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe 

sofrimento físico e mental.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo 

penal.VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a 

registrar Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e 

angústias de toda ordem.VII - Quando ao comportamento da vítima, esta 

em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da 

análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo 

algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada 

pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de 

detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se 

que não incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de 

causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), 

norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, 

sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) 

em desfavor do acusado.Verifica-se que inexistem circunstâncias 

atenuantes a serem reconhecidas.Assim, a pena intermediária a que se 

chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção. 

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.ISTO POSTO, CONDENO o 

acusado CLAUDIO RAMOS DA SILVA, a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de lesão corporal, 

em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação de eventual dano causado pela infração (Artigo 

387, inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de produção de provas.Em 

observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo 

Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que 

estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a 

medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade 

domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da 

pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão 

cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de 

liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo 

que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na 

verdade, proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das 

custas.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e sua 

advogada, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) 

Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, arquivem-se estes 

autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de Março de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 21 de maio de 2018
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Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623210 Nr: 6114-86.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DUARTE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado EDVALDO DUARTE BORGES, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, incisos II, V, VI e VII, 

do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu 

defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 25 de 

maio de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635290 Nr: 6511-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR SÉRGIO FERRAZ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 635290

Vistos etc.

 Tendo em vista o horário de funcionamento especial do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso no dia 27 de junho de 2018, em virtude dos 

jogos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, com expediente de trabalho 

das 08h às 12h, nos termos da Portaria nº 629/2018-PRES, de 10/05/2018, 

o que impossibilita a realização da audiência anteriormente aprazada, 

dessa forma, redesigno para o dia 28/02/2019, às 17h.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662129 Nr: 10679-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado CLAUDIONEI DE JESUS ALVES, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VI, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu 

defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de Maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621397 Nr: 4517-82.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, apresentou resposta à acusação, 

conforme se vê às fls. 84/86, porém, mudou-se sem informar novo 

endereço a este Juízo (fl.107), razão pela qual o processo seguirá sem a 

sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

Ademais, tendo em vista que o causídica Carla Andreia Batista, inscrita na 

OAB sob o nº 18.808, apesar de devidamente intimada, conforme certidão 

de publicação de fl. 103, não compareceu nesta solenidade, assim sendo, 

determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de 

Rondonópolis, para que sejam adotadas as providências necessárias, se 

for o caso.

Outrossim, ante o não comparecimento da vítima, embora devidamente 

intimada, conforme à fl. 107), redesigno a presente audiência instrutória 

para o dia 25/07/2018 às 15h30min, saindo os presentes devidamente 

intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima 

Juliana Gisele dos Santos.

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 das Partes

 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

 Vistos etc.

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 às partes, 
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iniciando-se pela acusação.

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

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750180 Nr: 7846-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOARIA RAMOS LTDA - ME, M F 

TRANSPORTES EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:2591, JULIANA MAIA RATTI - OAB:OAB/RO 3280

 Intimação dos advogados da parte Indiciada MF Transportes Ltda EPP, DR. 

José Assis dos Santos - OAB/RO 2.591 e Juliana Maia Ratti - OAB/RO 

3280, da audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

04/06/2018 às 14:00 horas, no edifício do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750180 Nr: 7846-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOARIA RAMOS LTDA - ME, M F 

TRANSPORTES EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:2591, JULIANA MAIA RATTI - OAB:OAB/RO 3280

 Vistos,

 Designo a data de 04 de junho de 2018, às 14h00 para audiência de 

instrução e julgamento.

 Requisite a testemunha Francisco Élcio (fl. 07).

 Com relação à testemunha Horoldo Cesar de O. Saboia, é do 

conhecimento deste Juízo que houve o fechamento do Escritório do Ibama 

em Rondonópolis, e conforme informado em outros processos que tramita 

neste Juízo, referida testemunha se encontra atualmente lotada no IBAMA 

em Barra do Garças/MT. Assim, determino a expedição de carta precatória 

à Comarca de Barra do Garças/MT para oitiva de Horoldo Cesar de O. 

Saboia.

Notifique o representante do Ministério Público

 Intime e Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727434 Nr: 8311-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE RODENAS COMÉRCIO DE 

MADEIRAS EPP, PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866 MT

 Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à 

unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, 

emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado 

Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório ou 

secretaria.(...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente:I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental;II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” (grifei)O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.Encaminhe cópia ao Ministério Público para eventual 

ajuizamento da Ação Civil Pública, visando a reparação do dano 

ambien ta l .Com o  t râns i to  em ju lgado,  a rqu ivem os 

autos.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 21 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 28/2018-DF

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a greve geral dos 

caminhoneiros, de proporção nacional, amplamente divulgada pela mídia; 

CONSIDERANDO que os transtornos causados no transporte público e 

particular, em razão da escassez de combustíveis, continuam dificultando 

e/ou impossibilitando o deslocamento de partes, advogados e testemunhas 

às audiências e demais atos processuais; CONSIDERANDO, ainda, a 

recomendação contida no item 6, da decisão proferida pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no expediente n° 

0048829-05.2018.811.0000; CONSIDERANDO, também, o teor do Ofício de 

nº 061/2018/OAB/6ºSUB, relativamente aos prazos processuais e Ofício 

n° 35/2018/Coord., subscrito pelo Defensor Público Coordenador da 

Defensoria Pública nesta Comarca, informando acerca da suspensão do 

expediente no Núcleo da Defensoria Pública. RESOLVE: Art. 1º 

SUSPENDER os prazos processuais e realização de audiências nos dias 

29.05.2018 e 30.05.2018, no Foro da Comarca de SINOP-MT, 

prorrogando-se os prazos para o próximo dia útil.Parágrafo único: Será 

mantido o regular expediente forense. Art. 2º A presente Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação. Comunique-se a Presidência e a 

Corregedoria-Geral da Justiça da presente portaria. Sinop-MT, 29 de maio 

de 2018. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS - Juíza de Direito e 

Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007806-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA PEREIRA SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007806-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GERALDA PEREIRA 

SOUSA Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Geralda Pereira Sousa, ambas 

qualificadas, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a 

emenda da inicial, foi atendida às p. 01/03, id. 10624014. Deferida a liminar 

pretendida, determinando a busca e apreensão do bem, não cumprida, em 

razão de não ter sido encontrado. Em seguida, a parte autora postulou a 

extinção do feito à p. 01, id. 11934013, com fulcro no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, com a consequente baixa da restrição judicial 

lançada via sistema renajud no prontuário do veículo objeto da lide. É o 

relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4.º e 5.º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrado a lide, pois a parte requereu a desistência antes mesmo da 

citação. A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir 

seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, 

do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 
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Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. 

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade. 

Por fim, determino a baixa da restrição judicial lançada via sistema renajud 

no prontuário do veículo objeto da lide. Renunciado expressamente ao 

prazo recursal, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P. R. 

I. C. Sinop – MT, 17 de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169652 Nr: 4692-97.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALVES PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano rodrigues Dantas - 

OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:MT/ 7.215

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS, 

para devolução dos autos nº 4692-97.2012.811.0015, Protocolo 169652, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 7363-06.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR, LUIZ CARLOS 

PROVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉRCIO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PROVIN - 

OAB:22366/PR, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 156,00 (cento e cinquenta 

e seis reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 61639 Nr: 1327-79.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE 

CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉRCIO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:PR/5.965, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:SP/243.513

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 156,00 (cento e cinquenta 

e seis reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005532-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA OAB - SP235398 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Movimentos Não Identificados (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005532-80.2018.8.11.0015. AUTOR: RAIZEN 

COMBUSTIVEIS S.A. RÉU: MOVIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS Vistos etc. 

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, requerida em caráter antecedente, formulada por Raízen 

Combustíveis S/A em desfavor de Movimentos Não Identificados, em que 

pede, liminarmente, a concessão de tutela específica destinada a 

desobstrução das vias de acesso à unidade da autora no município de 

Sinop-MT. Alega que em razão da greve/protesto dos caminhoneiros, os 

veículos da autora estão sendo impedidos de chegar ou sair das 

dependências da sua unidade no município de Sinop-MT. Afirma que a 

obstrução está impedindo a regular distribuição de combustíveis para os 

postos de combustíveis e as concessionárias de transporte da região 

norte do Estado de Mato Grosso, especificamente os municípios de Sinop, 

Sorriso, Lucas do Rio Verde, Cláudia, Vera, Colíder, Peixoto de Azevedo e 

Matupá. Narra que os Movimentos Não Identificados, além das barricadas 

na BR 163 e nas vias locais alternativas, estão fazendo rondas da 

unidade da autora, o que faz com que os motoristas da autora se sintam 

ameaçados e com receio de represálias presentes e/ou futuras. Sustenta, 

por fim, que a situação narrada tem causado graves prejuízos à autora e a 

toda população da região. Com a petição inicial (Identificador n.º 

13418151) foram juntados documentos. ESTE É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Na hipótese em exame verifico que a petição 

inicial fornece elementos suficientes para embasar a concessão da 

liminar, ressalvada a competência para determinar a desobstrução da BR 

163. A probabilidade do direito decorre do direito/garantia constitucional 

esculpido no artigo 5º, XV, da Constituição Federal, que assegura a 

qualquer pessoa a livre locomoção no território nacional. O perigo de dano 

decorre dos graves prejuízos que situação narrada tem causado à autora 

e a toda população da região. Com efeito, é inquestionável o direito dos 

grevistas/protestantes de se reunirem. É indiscutível o direito dos 

grevistas/protestantes de protestarem e reivindicarem as alterações 

fáticas e legislativas que pleiteiam. E, da mesma forma, é incontestável que 

tais manifestações devem respeitar os direitos e garantias constitucionais 
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de todas as demais pessoas, o que não se coaduna com qualquer 

restrição ou ameaça de restrição à locomoção de bens e pessoas, 

especificamente através de ameaças explícitas ou implícitas a outros 

trabalhadores. Consigno, por oportuno, que a competência para 

determinar a desobstrução da BR 163 é da Justiça Federal, nos termos do 

art. 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual a presente decisão 

interlocutória se limitará às vias municipais e estaduais de acesso à 

unidade da autora no município de Sinop-MT. Ante o exposto, com fulcro 

nos arts. 300, “caput”, e 303, “caput”, do Código de Processo Civil, defiro 

parcialmente a liminar e, por conseguinte, determino que os Movimentos 

Não Identificados desobstruam as vias municipais e estaduais de acesso 

à unidade da autora no município de Sinop-MT, bem como se abstenham 

da prática de qualquer ato de restrição ou de ameaça de restrição à 

locomoção de bens e pessoas à unidade da autora no município de 

Sinop-MT, especificamente através de ameaças explícitas ou implícitas a 

trabalhadores da referida unidade. Com fulcro no art. 497, “caput”, do 

Código de Processo Civil, fica cominada multa: a) de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) para toda pessoa que, após o cumprimento da 

presente liminar, for identificada descumprindo a presente ordem judicial; 

b) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o líder do movimento, identificado 

como Anilson Ramires de Campos (conforme identificado na reportagem 

do site SóNotícias em anexo), para cada ato de descumprimento da 

presente ordem judicial. Após o pagamento das custas processuais, 

cumpra-se a presente liminar na pessoa do líder do movimento, 

identificado como Anilson Ramires de Campos (conforme identificado na 

reportagem do site SóNotícias em anexo), ou de quem fizer a vez de líder 

quando da realização do ato processual. Em razão do estado de ânimo 

dos grevistas/protestantes, conforme veiculado pela mídia, e, por 

conseguinte, do concreto risco à integridade física e/ou psicológica dos 

oficiais de justiça responsáveis pelo cumprimento da presente decisão 

interlocutória, requisite-se força policial para cumprimento do mandado, 

nos termos da Seção 16 da CNGC/MT – Foro Judicial. Após o cumprimento 

da liminar, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para aditar a 

petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop-MT, 29 de 

maio de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007188-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA FIORAVANTE PELLOSO (AUTOR)

ROGERIO FICKERT GRACIOSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H DE MATOS COMERCIO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007188-09.2017.8.11.0015. AUTOR: ROGERIO 

FICKERT GRACIOSE, ELIZA FIORAVANTE PELLOSO RÉU: H DE MATOS 

COMERCIO - ME Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada 

audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010218-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010218-52.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: JUDSON LUIZ CARVALHO DA 

SILVA COENGA Vistos, etc... Homologo para que produzam os seus 

jurídicos efeitos, o acordo de ID. 12605377, e consequentemente declaro 

suspensa a ação pelo prazo concedido pelo exequente, a fim de que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação. Após o prazo concedido, 

certifique-se e intime-se o exequente. Não havendo manifestação do 

exequente, façam-me conclusos os autos para extinção. Sendo 

denunciado que o acordo não foi cumprido, da mesma forma, venham-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000624-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

ADOLFO LUIS LESSA JUNIOR OAB - GO35256 (ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000624-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. REQUERIDO: JURANDIR XAVIER DA SILVA Vistos, etc... 

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. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005159-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005159-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NILSON 

ARAUJO COUTINHO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, 

etc... Compulsando os autos, verifico que o Embargante requereu a 

concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o 

Embargante comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 
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disso, intime-se o Embargante para, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000671-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000671-51.2018.8.11.0015. AUTOR: ANA RENATA 

FRANCHINI DE MACEDO ALVES RÉU: CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE 

ENSINO TECNICO EIRELI - ME Vistos, etc... Diante dos documentos 

apresentados nos ID. 12400195, 12400196, 12400197, 12400198 e 

12400200, defiro a Autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

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 do 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000664-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000664-59.2018.8.11.0015 AUTOR: RAQUEL RIBEIRO 

LUZIN RÉU: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME, CESAR ROBERTO 

SAES RODRIGUES, RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES Vistos, 

etc... Não havendo elementos que desabonem a declaração de pobreza 

firmada pela Autora, defiro a ela os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Citem-se os réus para que efetuem o pagamento do débito, 

devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereçam 

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 do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os 

devedores poderão requererem 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. Ficam advertidos que 

se no referido prazo não oferecerem embargos, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo 

pagamento no prazo legal, os réus serão isentos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005415-89.2018.8.11.0015. AUTOR: NATALIA 

NALEVAIKO TSILFIDIS RÉU: SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO, W. R. 

ARAUJO & CIA LTDA - EPP Vistos, etc... Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente ação foi distribuída por dependência ao 

processo nº 1011117-50.2017.8.11.0015, que tramita perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Deste modo, declino da competência em favor da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida 

e apensada ao processo nº 1011117-50.2017.8.11.0015. Proceda-se as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005220-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEILOR SEIDLER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005220-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE 

CARLOS FRESCHI REQUERIDO: TEILOR SEIDLER & CIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Com o fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas. Intime-se o Autor 

para que proceda ao pagamento das custas processuais, em seis 

parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 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 do 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005361-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005361-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO 

MARIA SIQUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Não havendo elementos que 

desabonem a declaração de pobreza firmada pelo autor, defiro a ele os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que o autor 

manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, bem como que a seguradora não celebra 

composições amigáveis antes de ser realizada a perícia médica, determino 

a citação da ré para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste 

a presente ação, sob pena de revelia e confissão. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8322 Nr: 566-63.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA COMÉRCIO IMP. E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FELICIO JOSÉ DOS SANTOS, para devolução 

dos autos nº 566-63.1996.811.0015, Protocolo 8322, 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): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 260412 Nr: 3979-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:19.936-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CARLOS ALBERTO BAIÃO para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, sendo 

01 no bairro Jardim Maringá, 01 no Loteamento Village, 01 no Setor 

Comercial e 01 no Jardim Maria Carolina, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 5026-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS para 

que acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Sorriso - MT, a fim 

de que a mesma não seja devolvida por falta de providência da parte, bem 

como para que todas as manifestações referentes a mesma sejam 

realizadas diretamente naquela Comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228921 Nr: 4983-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MIRANDA BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: VINTE (20) DIAS

AUTOS N. 4983-92.2015.811.0015 – Código: 228921

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

EXECUTADO(A,S): DOUGLAS MIRANDA BERGO

CITANDO(A,S): Douglas Miranda Bergo, Cpf: 03173474112, Rg: 2113161 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida Itaubas Nº5230, 

Bairro: Jardim Violetas, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.114,31

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, dentro de três (03) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou, no prazo de quinze (15) dias ofereçam embargos ou requeiram 

o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, com depósito de 

trinta por cento (30%) do valor do débito, custas e honorários.. Os 

honorários advocatícios serão fixados em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, serão reduzidos pela 

metade, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora do executado conforme, 

Contrato de Novação e Confissão de Dívida, através do qual o executado 

confessou dever ao Exequente a quantia de R$ 15.005,29 (quinze mil e 

cinco reais e vinte e nove centavos), decorrente da realização de 385,74 

m² de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na via pública em 

frente ao imóvel do réu, localizado na quadra 58, lote 15, localizado na 

Avenida dos Jequitibás esq. C/ Avenida das Itaúbas, Jardim Violetas, 

Sinop-MT, o pagamento do serviço prestado foi parcelado em 12 (doze) 

parcelas de R$ 1.250,44 (um mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e 

quatro centavos), com vencimento da primeira parcela em 18/11/2013, no 

entanto o Executado só pagou 3 (três) parcelas, restando as demais 

parcelas. Como o valor não foi pago, a presente ação de Execução de 

Título Extrajudicial é proposta. O valor atualizado do Débito até a data da 

propositura da ação em abril de 2015 era de R$ 13.114,31 (treze mil, cento 

e quatorze reais e trinta e um centavos), valor este que na data de janeiro 

de 2018, somado as custas e honorários perfaz o valor o total de R$ 

22.979,77 (Vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e 

sete centavos).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Nirlei Ap.ª Alves Martinez Botin, Técnica 

Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 21 de maio de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 225482 Nr: 3042-10.2015.811.0015

 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: GJS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDRADS, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:OAB/MT 14.679 E, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - 

OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTHONY DE ANDRADE 

CALDAS - OAB:216.134 SP, DANIELA SANTOS VALLILO DIAS - 

OAB:172331 SP, EDILSE DE LURDES WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT, RAQUEL TORTORELLI FABBRI - OAB:291.463 

SP

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução da carta de intimação do autor para a audiência com 

a informação da EBCT "não existe o número" sob pena de ser aplicado o 

disposto no art.274, § Único, do novo CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158826 Nr: 6073-77.2011.811.0015

 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: EDSON RODRIGUES DA SILVA, ROGER HELLER DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MARTINS & MARTINS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:DF/29.208, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - 

OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelos Requerentes, juntado aos autos às fls.140/146, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados dos Apelados, para apresentarem as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158579 Nr: 5790-54.2011.811.0015

 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: FERNANDO AUGUSTO REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOUSE BEER DISCO BAR- SANTINI 

RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 Certifico e dou fé, nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, 

VI do NCPC., que o Recurso de Apelação interposto pela Requerida 

juntado aos autos às fls.312/322, fora protocolizado no prazo de Lei, bem 

como de que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170832 Nr: 5911-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO, TÂNIA MARA MATTOS 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALMIR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar os Advogados 

das partes do teor do ofício de fls.364, que informa que foi designado nos 

autos de Carta Precatória nº-985-47.2018.81100101, Código - 102140, o 

dia 26/06/2018 às 09hs., para realização da audiência de inquirição das 

testemunhas no Juízo de direito da Comarca de Cláudia/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255882 Nr: 1338-25.2016.811.0015

 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: THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ MORAES DE 

PAULA E SILVA - OAB:SP/123.405

 Processo nº 1338-25.2016

Vistos, etc...

Proceda a busca de endereço da Requerida através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 171, nos endereços onde ainda não 

tenha havido diligências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002407-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FACCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO JOSE QUAINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002407-75.2016.8.11.0015. AUTOR: PEDRO FACCIN 

RÉU: CRISTIANO JOSE QUAINI Vistos, etc... Trata-se de ação monitória 

ajuizada por Pedro Faccin em face de Cristiano José Quaini. Citado, o Réu 

apresentou reconvenção, ID. 9225311. A parte Reconvinte foi intimada 

para que recolhesse as custas processuais, ID. 12082067, contudo, 

quedou-se inerte, ID. 13317359. Diante disso, tentou-se intimar 

pessoalmente o Réu, por AR, porém, a correspondência retornou 

“ausente”, ID. 12223620. O art. 290 do atual CPC, dispõe que será 

cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o pagamento das 

custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, determino 

o cancelamento da distribuição da reconvenção. Especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010651-56.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUZ GONCALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010651-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ROBSON LUZ GONCALO Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

9853472, 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, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002535-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: GEAN 

SANTOS LIMA Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 12512164, 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, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003958-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003958-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALEX LUIS DA SILVA Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 12628046, 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, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001776-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001776-63.2018.8.11.0015. AUTOR: NAIR DE SOUZA 

RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc... Mantenho a decisão de ID. 

12236678 pelos seus próprios fundamentos. Dessa forma, a teor do 

disposto no art. 332, § 4º do CPC, determino a citação do réu para, 

querendo, apresentar contrarrazões em 15 dias. Após, remetam-se os 

autos ao E. TJ/MT com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005322-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA DORNELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005322-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: FABIO DE OLIVEIRA DORNELIS Vistos, 

etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento 

de protesto de ID. 13319655, 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, 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005128-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR NORTE BONICONTRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005128-29.2018.8.11.0015. AUTOR: VITISA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RÉU: VITOR NORTE 

BONICONTRO Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão contratual com 

pedido de tutela de urgência liminar para reintegração de posse de veículo 

c/c perdas e danos que Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda move 

contra Vitor Norte Bonicontro. Aduz a autora que em 03.04.2017 celebrou 

um contrato de arrendamento de imóvel rural com o requerido, 

ajustando-se o valor mensal de R$ 30.000,00. Alega que em julho de 2017 

procedeu ao financiamento de uma camionete S10 em seu nome e passou 

a sua posse ao requerido, ficando estabelecido que o valor 

correspondente às parcelas do financiamento seriam abatidas do valor do 

arrendamento. Esclarece que em outubro de 2017 o imóvel objeto do 

contrato de arrendamento foi retomado pelo terceiro Rodrigo Doerner, em 

razão de um distrato do instrumento particular de compromisso de compra 

e venda firmado entre ele e o requerido. Afirma que em razão disso 

extinguiu o contrato de arrendamento firmado com o requerido, ocasião em 

que vendeu a este a camionete S10 pelo valor de R$ 159.778,24 (cento e 

cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos), mediante o pagamento de uma entrada de R$ 9.986,14 (nove 

mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) e trinta 

parcelas de R$ 4.993,07 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e 

sete centavos), a serem quitadas nos boletos de financiamento entregues 

ao requerido, com vencimento para todo dia 21 de cada mês, iniciando-se 

em 21/02/2018. Alega que o requerido não efetuou o pagamento de 

nenhuma parcela referente a aquisição da camionete, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de ser reintegrada na posse dela. É o 

relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Analisando os documentos que instruíram a inicial, verifico que 

a autora vendeu o veículo S10 LTZ, cor branca, placas OAY-9067 ao 

requerido pelo valor de R$ 159.778,24, que deveriam ser pagos da 

seguinte forma: R$ 9.986,14 até 10.07.2018; 30 boletos mensais de R$ 

4.993,07 referentes ao financiamento da camionete realizado pela autora, 

doc. ID 13234965, cláusulas 2.1 a 2.4. Os documentos ID 13234978 e 

seguintes demonstram que a autora encontra-se pagando os boletos do 

contrato de financiamento, eis que o requerido não vem cumprindo com a 

obrigação assumida, o que evidencia a probabilidade do direito da autora. 

O perigo de dano está consubstanciado no fato de que o veículo 

encontra-se na posse do requerido, podendo se envolver em sinistro, ter 

a sua posse repassada a terceiros ou até mesmo deteriorar por falta de 

zelo até o julgamento da presente ação, o que obviamente causará 

grandes transtornos e prejuízos à requerente. Ante o exposto, uma vez 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, determino a busca 

e apreensão do veículo descrito na inicial, o qual deverá ser depositado 

nas mãos do representante legal da empresa/autora, mediante 

compromisso de fiel depositário. Expeça-se o necessário. Cumprida a 

diligência acima determinada, cite-se o réu para integrar a lide. Designo 

audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 13:00 horas, a qual 

será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a 

ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia art. 344 CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004463-13.2018.8.11.0015

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:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

SANDRA MARIA ALVES (EXECUTADO)

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004463-13.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: SERTAO COMERCIO 

DE EMBALAGENS LTDA - ME, SANDRA MARIA ALVES, JOAO AUGUSTO 

DE OLIVEIRA PINTO Vistos, etc... SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA 

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de SERTÃO 

COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – ME e OUTROS. Antes mesmo do 

recebimento da inicial, a Exequente, por petição de ID. 13354314, requereu 

a desistência da ação. Sendo assim, e considerando que os executados 

sequer foram citados, homologo por sentença o pedido de desistência, e 

consequentemente julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas pela exequente. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005416-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Sinop MT (REQUERIDO)

MADEIREIRA ZUBLER EIRELI - ME (REQUERIDO)

JUVEMAR VELOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005416-74.2018.8.11.0015 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005425-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO PERINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005425-36.2018.8.11.0015 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 
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origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002445-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ELAINE ALVES BRITO COUTO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002445-12.2016.8.11.0040 Intimem-se as partes a se 

manifestarem sobre o laudo de avaliação do bem penhorado, no prazo de 

dez dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000476-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MATIAS NOGUEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000476-66.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida, em caso negativo, mediante protesto do título, a fim de 

que comprove a mora desta, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE 

NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR 

EDITAL NÃO REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 

imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o devedor não mais reside no endereço informado no contrato, 

incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não 

caracterizada. Extinção do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. 

APELO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70049809403 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO 

- MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido. Para exercício da ação de busca e 

apreensão de bem guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à 

comprovação da mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É 

inoperante o protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). No mesmo prazo, intime-se a 

parte requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013650-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARI DAVID (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013650-79.2017.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópia do termo de penhora e da decisão que a 

determinou, documentos indispensáveis na distribuição da Carta 

Precatória. Após, cumpra-se a ordem deprecada e devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005408-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. DA COSTA TRAVASSO & CIA. LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSO JARA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005408-97.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005537-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005537-05.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida oa, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO 

RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR 

EDITAL NÃO REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 

imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o devedor não mais reside no endereço informado no contrato, 

incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não 

caracterizada. Extinção do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. 

APELO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70049809403 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO 

- MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido. Para exercício da ação de busca e 

apreensão de bem guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à 

comprovação da mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É 

inoperante o protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 
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presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). No mesmo prazo, intime-se a 

parte requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005559-63.2018.8.11.0015

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:

VALDIR PAHIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005559-63.2018.8.11.0015 Verifico que se faz 

necessária a emenda à inicial, a fim de que a parte requerente comprove a 

mora da requerida, haja vista que a notificação extrajudicial juntada aos 

autos foi direcionada a endereço diverso do contrato, tendo sido recebida 

por terceiro alheio ao processo, não constituindo assim a mora da 

requerida. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO. RECEBIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CONTITUIÇÃO EM MORA 

DA RÉ NÃO COMPROVADA. 1. A notificação extrajudicial encaminhada a 

endereço diverso do constante no contrato e recebida por terceira pessoa 

não constitui o devedor em mora. 2. Negou-se provimento ao apelo.” 

(TJ-DF 20150910247020 DF 0024270-70.2015.8.07.0009, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2017 . Pág.: 276/281) Dessa forma, 

considerando o teor do disposto no artigo 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a intimação 

válida da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69; bem como, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005401-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CODARIN (AUTOR)

ROGERIO CODARIN (AUTOR)

MAGALI CODARIN CATALANO (AUTOR)

LUIZ CARLOS CODARIN (AUTOR)

MARIA REGINA CODARIN MEDINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO CARBONE OAB - SP174126 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE QUAINI (RÉU)

DANIELA RITTERBUSCH QUAINI (RÉU)

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (RÉU)

CRISTIANO JOSE QUAINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005401-08.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266110 Nr: 7146-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEGIANE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente (fls. 44 

a 46).

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado do 

débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 46544 Nr: 56-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISONI & RECH LTDA., LEOMAR PISONI, LUIZ 

HENRIQUE RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre 

pesquisa de fls. 168 a 170, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87959 Nr: 5365-66.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADHEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria da 4ª Vara Cível, para retirar a Carta 

Precatória de Citação da parte executada e providenciar a sua distribuição 

junto ao Juízo da Comarca de Sorriso/MT, comprovando nos autos a 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158987 Nr: 6261-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o/a(s) EXEQUENTE 

manifestasse(m) nos presentes autos, embora devidamente intimado/a(s) 

da certidão de fl(s). 96.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168127 Nr: 3127-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIZ CIVIDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & RAMBO LTDA - ME -BATERIAS E 

AUTO ELÉTRICA SATURNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado do 

despacho de fl. 79.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 
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EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156156 Nr: 3320-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159661 Nr: 6975-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado da 

decisão de fl. 121.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158549 Nr: 5757-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado da 

decisão de fl. 115.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255672 Nr: 1240-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO MADALOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941/MT, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 110337 Nr: 2661-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES PREZZOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698-PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160805 Nr: 8251-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.98: "(...) 

Diligenciei junto ao endereço constante no mandado, Estrada Roália, 

Chácara 91, Loteamento Bom Jardim, nesta urbe, local onde PROCEDI com 

a BUSCA, porem DEIXEI de proceder com a APREENSÃO do BEM OBJETO: 

VEÍCULO. Marca/Modelo: FIAT MILLE FIRE ECONOMY(C. Cor: Vermelho. 

Ano/Modelo: 10/11. Chassi: 9BD15802AB6491889, haja vista não tê-lo 

encontrado estacionado naquele endereço ou nas proximidades, bem 

como não foi avistado em trânsito pelas ruas da cidade.

Certifico ainda que, em face da não localização do BEM OBJETO, foi 

empreendida diligencia no endereço acima descrito, com a finalidade de 

verificar se EDER DA SILVA RODRIGUES, ainda reside naquele local, 

tendo sido atendido pelo senhor ROBERTO, que informou residir naquele 

endereço há aproximadamente 03 (três) anos, que não conhece EDER DA 

SILVA RODRIGUES, que desde sua mudança para aquele imóveis jamais 

viu naquele endereço ou nas proximidades o bem objeto VEÍCULO. 

Marca/Modelo: FIAT MILLE FIRE ECONOMY(C. Cor: Vermelho. Ano/Modelo: 

10/11. Chassi: 9BD15802AB6491889. No endereço em questão 

“CHÁCARA 91”, existem 03 (três) casas, sendo que em uma reside o 

senhor ROBERTO, em outra o senhor MANOEL e na casa aos fundos a 

família do senhor CLEBER, sendo que EDER DA SILVA RODRIGUES é 

pessoa desconhecida. Desta forma devolvo o presente mandado em 

cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.Sinop/MT, 14 

de maio de 2018 - VALTER MORTELARO LOPES - OFICIAL DE JUSTIÇA"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152930 Nr: 1029-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIRGILIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 Intimação do advogado do executado, para efetuar o pagamento do débito 

apresentado pelo Contador Judicial às fls. 304/305, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução cumulada com a 

multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme 
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decisão proferida às fls. 298/301.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100383 Nr: 7397-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/RO 4570

 Intimação das partes, a fim de que se manifestem nos autos sobre o 

cálculo apresentado pelo Contador Judicial às fls. 269/271, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme decisão proferida às fls. 265/266.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206253 Nr: 7954-84.2014.811.0015

 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: ARNALDO DE JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ELLOS FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, LANA CAROLINA LÜBE DOS SANTOS - OAB:14.450, 

LEONARDO MIGUEL BICHARA - OAB:17634, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/mt

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de declarar inexigível o débito oriundo da duplicata de nº. 

363/02, no valor de R$300,00 (trezentos reais), bem como condenar os 

requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, 

a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do protesto 

indevido.Por conseguinte, condeno os requeridos ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186713 Nr: 7921-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 (...) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 56, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão na sentença objurgada, já que fundamentada nos 

elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta registrar que o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar eventuais 

contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis erros 

materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição não 

merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar o conteúdo da decisão. Dessa forma, a insurgência dos 

embargantes contra o decisum foi manifestada pela via processual 

inadequada, uma vez que não houve omissão na sentença recorrida. 

Destarte, não compete a este juízo reanalisar caso já sentenciado, ou 

modificar a sentença já proferida, utilizando de outro posicionamento, eis 

que, para esta finalidade, deve a parte socorrer-se do recurso 

adequado(...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS 

REJEITO, por não haver qualquer omissão a ser sanada na sentença de 

fls. 40/44, que permanece na integra, tal como foi lançada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221547 Nr: 623-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEU JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, para declarar a 

nulidade da cláusula “ENCARGOS MORATÓRIOS, item A”, dos contratos 

de fls. 1166/16 e 185/189, autorizando a cobrança, durante o período de 

inadimplência, de correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios, 

que deverá ser calculado de acordo com a taxa média de mercado 

estipulada pelo BACEN para o período, limitada à taxa dos contratos para o 

período de normalidade; além de juros moratórios no percentual de 1% ao 

mês, mantendo os demais encargos moratórios.Considerando que a parte 

embargada decaiu de maior parte dos seus pedidos, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os 

autos principais (Código nº. 209721) e, pagas as custas, arquive-se este 

processo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158848 Nr: 6101-45.2011.811.0015

 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: BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIA KAROLINA XIMEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAMPAZZO - 

OAB:8248/PR, MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - OAB:35702/PR, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Código nº 158848

Às fls. 312/313 foi deferido o parcelamento das custas e taxa judiciárias, 

em três parcelas mensais e sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga 

até o dia 30/05/2017 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

 A parte autora, às fls. 316/320, informou o recolhimento da primeira 

parcela (R$3.793,83), sem, contudo, proceder à atualização.

Ocorre que, ante a manifestação do contador judicial de fls. 330 e, 

conforme determina o artigo 468, §7º, da CNGC, o parcelamento das 

custas e taxa judiciárias está sujeito à correção monetária.

Ademais, considerando que foi acolhida a impugnação ao valor da causa, 

este deverá ser atualizado desde a data do protocolo da ação, conforme 

cálculo apresentado pelo contador judicial de fls. 299.

Desse modo, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor remanescente das 

custas e taxa judiciária, considerando o valor do cálculo apresentado às 

fls. 299, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205153 Nr: 7109-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE, 

ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 205153

Ante a juntada do V. Acórdão de fls. 192/194, intimem-se os requerentes 

para comprovarem o recolhimento das custas e taxa judiciárias, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 320993 Nr: 3736-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita 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. 

271/273 que, destarte, permanece na íntegra, tal como foi lançado.Deixo 

de apreciar o petitório de fls. 284/288, vez que mantenho a decisão 

recorrida.Intimem-se.Sinop/MT, 29/05/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273870 Nr: 12306-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LOPES VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 17919

 (...)DECIDO:Verifico que não assiste razão ao embargante ao pleito de 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial em razão do suposto 

pagamento de 79,16% do valor do débito, notadamente porque, de acordo 

com o entendimento emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

no REsp nº. 1.622.555/M, referida teoria é inaplicável aos contratos 

regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, haja vista que enfraquece o instituto 

da garantia fiduciária, afastando-se da propalada boa-fé, perseguida nas 

relações contratuais, a saber(...)Outrossim, denota-se que a requerida 

efetuou somente o pagamento de 38 (trinta e oito) parcelas das 48 

(quarenta e oito) previstas no contrato entabulado pelas partes, o que 

caracteriza apenas 79,16% do débito, devendo, portanto, ser inadmitida a 

aplicação da teoria do adimplemento substancial.Desta forma, 

caracterizado o inadimplemento contratual, a consequência é apreensão 

do bem, o qual deverá ser depositado em mãos da parte requerente, 

conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69, não havendo que se falar em 

revogação da liminar.Cumpra-se a decisão de fls. 75/77, expedindo o 

competente mandado.Em relação à contestação apresentada (fls. 99/137), 

será recebida após a apreensão do bem.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226422 Nr: 3584-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE ESPRENDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

constituindo o título que instrui a lide em título executivo, mediante a 

aplicação dos encargos contratados (art. 701, §2º, do 

CPC/2015).Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil de 2015. Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sinop/MT, 29/05/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215507 Nr: 15305-11.2014.811.0015

 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: LUCIANA DE MOURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:, FABIO 

ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, MÁRCIA ABRAHÃO - 

OAB:OAB/MT 10.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 135, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer contradição na sentença objurgada, já que fundamentada 

nos elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta registrar que o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar eventuais 

contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis erros 

materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição não 

merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar o conteúdo da decisão. Dessa forma, a insurgência dos 

embargantes contra o decisum foi manifestada pela via processual 

inadequada, uma vez que não houve contradição na sentença recorrida. 

Destarte, não compete a este juízo reanalisar caso já sentenciado, ou 

modificar a sentença já proferida, utilizando de outro posicionamento, eis 

que, para esta finalidade, deve a parte socorrer-se do recurso adequado. 

(...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, 

por não haver qualquer contradição a ser sanada na sentença de fls. 

112/118, que permanece na integra, tal como foi lançada. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223624 Nr: 1833-06.2015.811.0015

 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: TABATA PRISCILLA WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido 

inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 

362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, ao mês, devidos a partir da data do ato ilícito.Considerando que a 

requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 
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determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessár ias .Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se.S inop/MT, 

29/05/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85254 Nr: 2656-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO CESÁRIO DOS SANTOS, ELISANGELA 

MATIAS DA SILVA TONETT, FRANCIELI MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQNOPAN EQUIPAMENTOS DE 

PANIFICAÇÃO LTDA. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 301, nos termos do artigo 1.023 do CPC. De 

outro lado, verifico que, assiste parcial razão às embargantes, haja vista 

que, havendo pluralidade de vencidos, estes respondem 

proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários advocatícios, 

conforme artigo 87 do CPC. No caso, há três embargantes, de modo que a 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e as despesas 

processuais deve ser rateada entre os vencidos, na proporção do 

interesse de cada um deles. (...)Entretanto, não assiste razão às 

embargantes quanto à alegação de que os honorários advocatícios devem 

ser suportados pelo espólio de Jane Matias da Costa, uma vez que a 

figura do espólio só existe na pendência de inventário, o que não é o caso 

dos autos. Assim, as embargantes ingressaram no feito na condição de 

sucessoras e, como tal, devem suportar o ônus da sucumbência.Ademais, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária às embargantes, eis que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Desse modo, corrijo a sentença de fls. 242/258, 

passando a constar: “Considerando que a parte embargante decaiu de 

maior parte dos seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 33,33% para cada 

embargante, conforme o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em relação às 

embargantes Elisangela Matias da Silva Tonett e Francieli Matias da Silva, 

eis que beneficiárias da assistência judiciária gratuita.”Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205159 Nr: 7114-74.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ CASARIN, SEDENI SANTINA 

VISOLI CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:OAB/MT 17.220

 (...) Desta forma, ACOLHO a preliminar suscitada pelos requeridos no que 

diz respeito à incompetência absoluta do juízo, razão pela qual, declino da 

competência para processar e julgar a presente demanda e determino a 

remessa dos autos para a Comarca de Cláudia/MT, com as devidas baixas 

e anotações. Intimem-se.Sinop/MT, 29/05/2018GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202540 Nr: 4959-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, 

MARIA AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO, 

ALDAIR LINASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN A. FOLETTO - 

OAB:85.262/RS, GRACIELA PASQUALOTTO - OAB:55.527-RS, LAZIE 

AUREO PYDD - OAB:88.327-RS, LUCAS KERPEL DE SOUZA - 

OAB:88.492/RS, TANIA BEATRIZ ARBO PERSICH - OAB:51.877/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Código n. 202540

Considerando que foi determinada a redistribuição do feito principal para a 

Comarca de Sorriso/MT, conforme decisão proferida nesta data nos autos 

Codigo n. 189453, providencie-se a remessa deste processo, com as 

devidas anotações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189453 Nr: 10803-63.2013.811.0015

 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: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR HERMINIO 

FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BANDEIRA, ALDAIR LINASSI, ANTONIO 

SEBASTIÃO LINASSI, LUIZ VILLANI, CESAR AUGUSTO LINASSI, SIDNEI 

NOTTAR, JOSÉ AROLDO DANIEL, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, JOSE 

THOMÉ PREDIGER, GERALDO KNAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 189453

Cuida-se de pedido de nulidade de ato jurídico e cancelamento de matricula 

imobiliária, distribuído a esta vara por prevenção. A decisão de fls. 

508/509 consignou a inexistência de conexão da ação proposta com as 

demais mencionadas pelos requerentes, bem como aduziu não haver 

justificativa para a propositura da ação na Comarca de Sinop/MT.

Com efeito, conforme afirmado pelos requerentes, o imóvel cujas 

matriculas pretende-se sejam anuladas situa-se na Comarca de 

Sorriso/MT. Ademais, nenhum do requeridos tem domicilio em Sinop/MT, 

conforme informado na petição inicial.

Destarte, é patente o equívoco da distribuição da ação perante este juízo, 

ferindo o princípio do juiz natural, de modo que merece acolhimento o 

pedido de fls. 514, no sentido de que o feito seja remetido a uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Sorriso/MT, mediante as anotações de estilo. 

Providencie-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198136 Nr: 1113-73.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PINTO CAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B/MT

 (...) Desta forma, ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido no que 

diz respeito à incompetência absoluta do juízo, razão pela qual, declino da 

competência para processar e julgar a presente demanda e determino a 

remessa dos autos para a Comarca de Cláudia/MT, com as devidas baixas 

e anotações. Intimem-se.Sinop/MT, 29/05/2018GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79819 Nr: 8157-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA MARTINS GALANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17551 - OAB/MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - 

OAB/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, LUIZ CARLOS CÁCERES - OAB:OAB/PR 26.822-B

 Certifico e dou fé que a decisão de fl(s). 429/430 transitou em julgado.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

REQUERENTE para em cinco dias informar os dados bancários (nome, 

CPF, número do banco, banco, Agência e número), para posterior 

liberação de valor (cálculo de fl. 402).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218952 Nr: 17626-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Código n. 218952

Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nos autos principais.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218953 Nr: 17627-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Código n. 218953

Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nos autos principais.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200367 Nr: 3025-08.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Código n. 200367

Ante a alegação de preliminares na contestação, notadamente quanto à 

incompetência absoluta deste juízo, manifeste-se a parte, no prazo de 15 

(quine) dias, consoante dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 2205-18.2016.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ HELLER, MARIA LUCIA SABETZKI 

HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 257468Insta salientar que não há previsão legal para 

pagamento das custas ao final do processo, conforme pretendido pelos 

requerentes. Neste ponto, a legislação processual civil vigente admite tão 

somente o parcelamento das despesas processuais, mas tal parcelamento 

depende da demonstração inequívoca da impossibilidade de recolhimento 

das custas processuais.Deste modo, o simples fato de figurar o Espólio no 

polo ativo não faz presumir a impossibilidade de recolhimento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  c o n d i ç ã o  q u e  d e v e  s e r  d e m o n s t r a d a 

inequivocamente.Assim, diante do vasto patrimônio que é objeto do 

inventário dos bens deixados por Oscar Herminio Ferreira Filho e 

considerando que o feito foi distribuído há um ano, tempo suficiente para 

que os requerentes providenciassem recursos para atender às despesas 

processuais, INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao 

final.Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção sem julgamento de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso(...)Grifei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209938 Nr: 10952-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC.DE PEQ. PROD.RURAIS NOVO 

HORIZONTE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - PRONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 209938Verifico que não foi analisado o pedido formulado na 

petição inicial, de recolhimento das custas processuais “imediatamente 

após liberação dos valores junto ao inventário” dos bens deixados pelo 

falecimento de Oscar Herminio Ferreira Filho.Insta salientar que cabe ao 

requerente comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais, não bastando simples petitório 

requerendo reserva dos bens do inventário para posterior pagamento das 

custas, mesmo porque, sequer consta dos autos a efetivação de atos no 

juízo do inventário no sentido de resguardar bens para o pagamento das 

custas processuais dos inúmeros processos ajuizados pelos 

requerentes. Oportunamente, trago à baila o disposto no art. 456 da 

CNGC, in verbis:“Art. 456 – A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível”.Ademais, é conveniente destacar que o simples fato 

de figurar o Espólio no polo ativo não faz presumir a impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais, condição que deve ser 

demonstrada inequivocamente.Feitas tais considerações e tendo em vista 

que a presente ação foi distribuída há mais de três anos e que até hoje 

não foram recolhidas as custas, INDEFIRO o pedido de recolhimento 

somente quando da liberação de valores junto ao processo de 

inventário.Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção sem julgamento de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“(...).Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213005 Nr: 13446-57.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 
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AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO PERAZZOLI, TERESA MORARI 

PERAZZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 213005

Considerando que os documentos acostados à inicial informam que o 

imóvel objeto da lide está situado no município de Claudia/MT, com fulcro 

no artigo 10 do Código de Processo Civil, faculto a manifestação dos 

requerentes acerca da incompetência absoluta deste juízo, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80276 Nr: 8581-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA., 

ALCIONE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 Código n. 80276

Verifico que se trata de ação de produção antecipada de provas, visando 

a realização de prova pericial em imóvel situado na Comarca de 

Claudia/MT, conforme informado às fls. 1.128.

Ocorre que a referida ação, prevista no art. 381 do Código de Processo 

Civil vigente, é da competência do juízo do foro onde esta deva ser 

produzida ou do foro do domicilio do réu, conforme dispõe o §2º, do art. 

381, do CPC.

Destarte, embora o imóvel seja situado na comarca de Claudia/MT, verifico 

que os requeridos possuem domicilio nesta Comarca, de modo que há que 

se admitir que a presente ação tramite por este juízo.

 Saliento, entretanto, que conforme prevê o art. 381, § 3º, do Código de 

Processo Civil, esta medida não previne o juízo, de modo que não há se 

falar no apensamento do feito a outras demandas. Assim, desapense-se o 

presente feito, que deverá tramitar isoladamente.

Dando seguimento ao processo, determino o integral cumprimento da 

decisão de fls. 1.101/1.102, intimando-se o perito ali nomeado para que 

apresente proposta de honorários, no prazo de cinco dias. Em seguida, 

intimem-se as partes a se manifestarem, em cinco dias. Não havendo 

impugnação, intimem-se os requerentes para depositarem o valor devido, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130442 Nr: 9658-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ 

BUGHAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:OAB/BA 8.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97871 Nr: 4892-46.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229273 Nr: 5180-47.2015.811.0015

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173651 Nr: 8886-43.2012.811.0015

 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): MAURO LUIZ SOUTA, IVONETE LOURDES 

HOFFMAN SOUTA

 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:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88813 Nr: 6193-62.2007.811.0015

 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): ARMAZENS GERAIS BRANCA DE NEVE LTDA, 

ANTÔNIO HEINZ WINTER, MARILENE WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, bem como sem que apresentassem 

impugnação ao cumprimento da sentença, embora devidamente intimados 

da certidão de fl. 408.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130984 Nr: 10200-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 3926-49.2009.811.0015

 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: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉCIO S/A, INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora, às 

fls. 266/267, aduzindo que houve omissão na sentença de fls. 252/263, 

ante a inobservância dos documentos juntados nos autos.

DECIDO

Os embargos de declaração opostos às fls. 252/263 não devem sequer 

ser conhecidos, eis que intempestivos, uma vez que a parte autora foi 

intimada da sentença, via DJE, em 22/02/2018 – quinta-feira (data da 

publicação), conforme se vê no sistema Apolo e às fls. 265, porém o 

recurso só foi protocolado em 06/03/2018 (terça-feira), conforme se 

verifica às fls. 266, portanto, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias 

previsto no artigo 1.023 do CPC, o qual teve seu termo final em 01/03/2017 

(quinta-feira).

Isto posto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, diante de 

sua intempestividade, permanecendo a sentença de fls. 252/263 na 

íntegra, tal como foi lançada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165603 Nr: 444-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA AGROCIÊNCIA INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA REAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.66: 

"Certifico em cumprimento ao presente mandado, que diligenciei ao 

endereço indicado, ou seja, Rua das Primaveras, nº 4115, Setor 

Comercial, nesta cidade de Sinop/MT, e lá constatei que funciona a 

empresa “Vita Derm Hipoalergênico”, onde falei com o Sr. Milton Júnior 

Reis, representante da empresa, o qual disse que estão naquele endereço 

a mais ou menos um ano, que não conhece a empresa requerida e nada 

soube informar sobre ela, mas informou que antes havia naquele local 

apenas algumas salas de escritórios e não tem conhecimento se havia 

uma Distribuidora, até por que não tem espaço para tal atividade. Assim, 

pelos motivos expostos, DEIXEI de CITAR a requerida FORÇA REAL 

DISTRIBUIDORA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, e devolvo o presente 

mandado em Cartório para as providências de praxe. Dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114260 Nr: 6950-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS DA SILVA HARTMANN - 

OAB:64526/RS, JOEL CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42855/RS, JONAS 

DANIEL ERCEGO - OAB:OAB/RS 85.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Verifico que entre a data do trânsito em julgado da sentença (fls. 

101/103) e o requerimento de cumprimento de sentença, feito em 

04/07/2016 (fls. 154), decorreu mais de 1 ano.

Assim, intime-se o executado a efetuar o pagamento, nos moldes da 

decisão de fls. 158, por meio de carta com AR (art. 513, §4º do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209162 Nr: 10327-88.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CENTER TUIUIU LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE MÓVEL - 14 BRASIL TELECOM 

CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, GUSTAVO SATIM 

KARAS - OAB:MT - 17.791, MARCIA ABRAHÃO - OAB:MT/10.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 132 a 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274166 Nr: 12520-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MONTERREU 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MACEDO MANSUR - 

OAB:21951, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ - 

OAB:122.124-A-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.57: 

"Certifico que deixei de proceder a CITAÇÃO da parte RÉ em virtude de 

não existir o nº 942 na Rua das Hortencias. Na referida Rua, do nº 932 

pula para 946. O referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221530 Nr: 608-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JEAN DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.166: 

"Certifico e dou fé, eu, ERONI DA LUZ, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz de Direito da 

Quarta Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, e, extraído dos autos de 

número 608-48.2015.811.0015, MNADADO DE CITAÇÃO, Espécie: Ação 

Monitória, em que HSBC BANK BRASIL S/A move em desfavor de RUBENS 

JEAN DA SILVA. Diligenciei ao endereço fornecido no r. mandado, sito na 

Avenida dos Ingás, 2007, Bairro Jardim Maringá, Sinop/MT, e, lá estando, 

após as formalidades legais, conversei com a Senhora Débora Siqueira, a 

qual informou que está estabelecida há 5 anos naquele endereço, onde 

funciona a ESCOLA INFANTIL PEIXINHO FELIZ, de sua propriedade e que 

não sabe informar o endereço do REQUERIDO. Informou ainda, que no 

endereço são entregues correspondências em nome do REQUERIDO, 

porém o mesmo nunca apareceu para pegar. Ante o exposto, DEIXEI de 

dar cabal cumprimento ao mandado e o devolvo em cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251226 Nr: 18924-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JOSÉ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa atualizado. Transitada esta em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos principais e, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, anotando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232033 Nr: 6885-80.2015.811.0015

 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: RODOMIRA DOMINGA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intime-se a requerida a regularizar a sua representação processual, no 

prazo de quinze dias, apresentando o instrumento procuratório ao 

advogado que subscreveu a contestação, sob pena de revelia e 

confissão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005458-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R F MARCHI E CIA LTDA - ME (RÉU)

FERNANDO BARRETO JAHNEL (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005458-26.2018.8.11.0015 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. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 26/07/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, 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). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1013644-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013644-72.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 510, do 

CPC. Cite-se a parte executada, nos termos do pedido para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos do art. 511 do CPC. 

Após, intime-se a exequente a impugnar a contestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se 

pretende o julgamento antecipado. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1013645-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013645-57.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 510, do 

CPC. Cite-se a parte executada, nos termos do pedido para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos do art. 511 do CPC. 

Após, intime-se a exequente a impugnar a contestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se 

pretende o julgamento antecipado. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005413-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESOTTO ARMAZENS GERAIS EIRELI (EXECUTADO)

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)
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LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005413-22.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260421 Nr: 3984-08.2016.811.0015

 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: FRANCISCO HUELDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 3984-08.2016.811.0015 - Código: 260421

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: FRANCISCO HUELDO FERREIRA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: MARGARETE MENDES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerente: FRANCISCO HUELDO FERREIRA DOS 

SANTOS, Cpf: 89740459153, Rg: 1018558-5 Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua dos Cajueiros, 2603, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 26, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 

485, § 1º). 2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos. 3. Em não 

sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação, fazendo-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202079 Nr: 4559-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA APARECIDA 

ANDRADE LIMA - OAB:AC/4195, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 4559-84.2014.811.0015 - Código: 202079

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANA PAULA DOS SANTOS e EDUARDO PABLO 

DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: PAULO GOMES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerente: ANA PAULA DOS SANTOS Filiação: 

Soneide Paiano, brasileiro(a), , menor, Endereço: Rua Morumbi Nº 270, 

Bairro: Jardim Paulista I, Cidade: Sinop-MT, e Requerente: EDUARDO 

PABLO DOS SANTOS Filiação: Soneide Paiano, brasileiro(a), , menor, 

Endereço: Rua Morumbi, 270, Bairro: Jardim Paulista I, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 46, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Preliminarmente, intimem-se os advogados da 

parte executada, via DJ-e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem a notificação de seu cliente quanto à renúncia do mandato, 

nos termos do art. 112, “caput”, do Código de Processo Civil, sob pena de 

responsabilização administrativa por abandono da causa. 2. Tendo em 

vista que os exequentes atingiram a maioridade no curso do processo (fl. 

15 e 16), retifique-se a D.R.A. para que apenas A. P. dos S. e E. P. dos S. 

figurem no polo ativo. 3. Após, intime-se novamente a parte requerente, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que deverá regularizar sua 

representação processual, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, art. 485, § 1º). 4. Havendo manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 

20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º). 6. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve 

ou não manifestação, encaminhando os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213070 Nr: 13500-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDCV, ÉCDCV, MNVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 13500-23.2014.811.0015 – Código: 213070

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: W. DA C. V. e É. C. DA C. V. Representado(a,s) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 322 de 473



pela Genitora: MARIA NUBIAMAR VIEIRA DA CUNHA

PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO MARIANO VIEIRA NETO

INTIMANDO(A, S): Requerente: É. C. da C. V. Filiação: Maria Nubiamar 

Vieira da Cunha, brasileiro(a), , menor, e W. da C. V. Filiação: Maria 

Nubiamar Vieira da Cunha, brasileiro(a), , menor, Representado(a,s) pela 

Genitora/Requerente: Maria Nubiamar Vieira da Cunha, Cpf: 01729432301, 

Rg: 25450442003-8 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Estrada Dois S/n, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO PELA PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO, em 

conformidade com o despacho de fls. 39, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Considerando a manifestação, bem como os 

comprovantes de depósitos já efetuados pelo executado às fls. 26/34, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifeste nos presente autos, realizando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, pela presunção do pagamento. 

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos. 3. Em não sendo 

localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção pela presunção do pagamento. 4. Decorrido o 

prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226550 Nr: 3650-08.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAADS, VAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARALINA RIBEIRO COSTA - 

OAB:15.053-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 3650-08.2015.811.0015 - Código: 226550

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: G. A. A. da S. Representado(a) pela 

Genitora/Requerente: Vilma Aparecida Alves dos Santos

 PARTE REQUERIDA: FABIO DA SILVEIRA

INTIMANDO(A, S): Requerente: G. A. A. da S. Representado(a) pela 

Genitora/Requerente: Vilma Aparecida Alves dos Santos, Cpf: 

02165784182, Rg: 1662798-9 Filiação: Policarpo Castro dos Santos e 

Maria Alves dos Santos, data de nascimento: 30/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), domestica, Endereço: Rua das 

Ameixeiras, Nº. 739, Bairro: Jardim Celeste, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 46, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º). 2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos. 3. Em não sendo 

localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 4. 

Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação, 

encaminhando os autos ao Ministério Público. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242269 Nr: 13549-30.2015.811.0015

 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: JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS, DCM, DDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, JANDESMARA CAVALHERI - OAB:14586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 13549-30.2015.811.0015 - Código: 242269

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 REQUERENTE: JOSÉ CARLOS ANGELI

PARTE REQUERIDA: ISABELLA MAIA SANTOS e DJANE CAETANO MAIA e 

DIONE DIEGO DA SILVA SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerente: JOSÉ CARLOS ANGELI, Cpf: 

24120227120, Rg: 362318 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Endereço: Rua das Samambaias, 1638, Bairro: Setor 

Industrial, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 36, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, art. 485, § 1º). 2. Decorrido o prazo do edital, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 3. Após, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Luzimeiry Tomaz Nazario Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260606 Nr: 4073-31.2016.811.0015

 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: RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY DE SOUZA NOLETO - 

OAB:OAB-MT 19.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 4073-31.2016.811.0015 – Código: 260606

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 REQUERENTE: REGINALDO DIAS MAZZUCCO

PARTE REQUERIDA: DIEIME COSTA ANACLETO

INTIMANDO(A, S): Requerente: REGINALDO DIAS MAZZUCCO, Cpf: 

08907221960, Rg: 6242056 Filiação: , brasileiro(a), convivente, pedreiro, 

Endereço: Rua dos Sinamomos, Nº 240, Bairro: Jd. Violetas, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 36, a seguir transcrito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 323 de 473



 DESPACHO: Vistos etc. 1. Considerando que, aberto o pregão, 

verificou-se a ausência das partes e do advogado da parte autora, resta 

prejudicada a audiência designada para a presente data. 2. Oficie-se ao 

Juízo Deprecado solicitando informações acerca do cumprimento da carta 

precatória de fl. 33. 3. Tendo em vista que a parte autora não foi localizada 

no endereço contido nos autos, intime-a, por meio de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (art. 485, § 1º, CPC). 

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora, por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito. 5. Após, com ou sem manifestação da parte autora, 

vista dos autos ao Ministério Público. 6. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167507 Nr: 2379-66.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDMG, MFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS, VBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 2379-66.2012.811.0015 – Código: 167507

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 REQUERENTE: S. V. de M. G. Representada pela 

Genitora/Requerente: MARLI FERREIRA DE MORAES

 PARTE REQUERIDA: VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS e VALDIR 

BARTIROLA GOETZ

INTIMANDO(A, S): Requerente: S. V. de M. G. Representada pela 

Genitora/Requerente: MARLI FERREIRA DE MORAES, Cpf: 97494550100, 

Rg: 1.473.801-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), do lar, 

Endereço: Rua 02, Quadra 07, Chácara 21, Bairro: Boa Vista, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 40, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Tendo em vista que, tentada a intimação 

pessoal da requerente, a diligência restou infrutífera (fl. 39,) determino a 

intimação da parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 2. 

Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 3. Após, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175110 Nr: 10664-48.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS, FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital: 30 (trinta) Dias

AUTOS N.º 10664-48.2012.811.0015 -Código: 175110

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: JOSÉ VICTOR DA SILVA e FABIANA ALVES DA SILVA

PARTE RÉ: RENIER VANDO DE SOUZA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Renier Vando de Souza, Rg: 1380228-3 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), eletrotécnico, Endereço: Posto 

de Molas Paranatinga - Em Frente Ao Cemitério, Bairro: Saída Para Sorriso, 

Cidade: Paranatinga-MT, atualmente em local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 7.464,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, 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, em conformidade com o despacho de fl. 41, a seguir 

transcrito.

 RESUMO DA INICIAL: Afirma a Requerente que conheceu o Requerido em 

meados do ano de 2003 e que mantiveram um relacionamento por cerca 

de um ano e meio, fruto do qual nasceu o Requerente em 14/06/2004. O 

Requerido até manifestou a vontade de continuar o relacionamento com a 

autora, mas por conta da distância não foi possível. Registra-se que o 

Requerido fez um acordo com a Requerente de que não queria o 

reconhecimento de paternidade através de exame de DNA, bem como que 

iria pagar um valor pertinente para o sustento do menor. Ocorre que após 

ter conhecimento do PROJETO PEQUENO CIDADÃO a genitora pleiteou 

então a ação de reconhecimento de paternidade, sendo que o Requerido 

fora notificado várias vezes, mas não compareceu. Diante disso, e tendo 

em vista que o Requerente necessita de alimentos, moradia, vestuário e 

cuidados com a saúde, entre outros requisitos para sua sobrevivência e 

bem estar, não resta alternativa senão pleitear judicialmente para que seja 

reconhecida a paternidade do Requerido, o que poderá ser constatado 

através de exame de DNA, bem como, requer a fixação de alimentos em 

favor do infante.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Retifique-se a D.R.A. para que conste o nome 

do requerente de forma correta, qual seja, José Victor da Silva (fl. 19). 2. 

Defiro o pedido de fls. 48/49 e, por conseguinte, determino a citação do 

requerido, por carta precatória, no endereço indicado à fl. 48, para, 

querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar as advertências legais (artigo 285, “in fine” e artigo 319, ambos do 

CPC). Consigne-se na missiva o telefone indicado à fl. 48. 3. Com o retorno 

da missiva, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

manifestar, em 10 (dez) dias. 4. Após, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias, contados da data da expiração deste edital. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

diferentes, de escritório de advocacia distintos (art. 229 do CPC), ou de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública, e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 180 do CPC). 2. REVELIA: Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC).

 OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201625 Nr: 4213-36.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDA, BJDS, DRDSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT, ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18.827-MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 4213-36.2014.811.0015 - Código: 201625

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 REQUERENTE: B. J. da S. e D. R. da S. A. Representado(a,s) pelo 

Genitor/Requerente: REGINALDO FAUSTINO DE AMORIM.

 PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA DA SILVA TONIAL

INTIMANDO(A, S): Requerente: B. J. da S. e D. R. da S. A. 

Representado(a,s) pelo Genitor/Requerente: REGINALDO FAUSTINO DE 

AMORIM, Cpf: 00359690165, Rg: 1548385-1 SSP MT Filiação: Benilde 

Faustino de Amorim e Juares Gomes de Amorim, brasileiro(a), solteiro(a), 

pintor, Endereço: Rua dos Azulões, 387, Bairro: Recanto dos Pássaros, 

Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 73, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (art. 485, § 1º, CPC). 2. Havendo 

manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, 

voltem-me conclusos. 3. Em sendo intimada pessoalmente e, não se 

manifestando no feito, certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. 4. Em não sendo localizada, intime-se a parte autora, por edital, 

com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 7. Intime-se. 

Cumpre-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161506 Nr: 9090-24.2011.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico , para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e do 

Provimento n° 56/2007-CGJ , encmainho estes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)/Parte autora para manifestar-se quanto a 

certidão negativa de Intimação de fls. 108, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223912 Nr: 2009-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMRDS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 2009-82.2015.811.0015 - Códig: 223912

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: RANNA MEL ROQUE DOS SANTOS e CRISTINA 

ROQUE DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: ALCIRLEY SILVA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerente: R. M. R. dos S. Representada pela 

Genitora/Requerente: CRISTINA ROQUE DE SOUZA, Cpf: 06621877170, 

Rg: 2831031-4 Filiação: Francisco Roque de Souza e Cleonilde Lima 

Oliveira, data de nascimento: 19/08/1996, brasileiro(a), natural de 

Pacajá-PA, convivente, saladeira, atualm. em seg. desemprego, Endereço: 

Rua das Clicerinas, 479 - Casa B, Bairro: Jardim Primavera, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em 

conformidade com o despacho de fls. 37, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 

485, § 1º). 2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos. 3. Em não 

sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação, encaminhando-se os autos conclusos.5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Portaria desig. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 72995 Nr: 1575-11.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVFDS, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20 (VINTE)

Citando:Requerido(a): Adailson Ferreira da Silva, Cpf: 80174817134 

Filiação: Antonio Lima da Silva e Luzia Ferreira da Silva, brasileiro(a), 

casado(a), do comércio, Endereço: Rua 13, Q25, L09, Bairro: Jd Paulista ii 

Ou Jd São Paulo ii, Cidade: Sinop-MT

Valor a ser pago:9.123,97

AUTOS N.º 1575-11.2006.811.0015 - Código: 72995

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: R. V. F. da S. Representada pela Genitora: A. 

F..

PARTE RÉ/DEVEDORA: Adailson Ferreira da Silva

VALOR DA CAUSA: R$ 3.600,00

CITANDO(A, S): Requerido(a): ADAILSON FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

80174817134 Filiação: Antonio Lima da Silva e Luzia Ferreira da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), do comércio, Endereço: Rua 13, Q25, L09, Bairro: 

Jd Paulista ii Ou Jd São Paulo ii, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 9.123,97 (nove mil, 

cento e vinte e três reais e noventa e sete centavos), provar que o fez ou 
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justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, de prisão em regime fechado, pelo 

prazo de um a três meses. Fica, intimado, ainda, o Executado de que, as 

prestações vencidas no curso do Processo serão cobradas neste 

mesmo, sob as penas da Lei (Prisão Civil inclusive) (CPC, art. 528, caput, §

§ 1º, 3º, 4º e 7º).

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. 1. Recebo o presente cumprimento de 

sentença de fls. 15/27. 2. Considerando que a parte autora declarou que a 

parte ré encontra-se em local incerto e não sabido, determino a 

citação/intimação da parte ré por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas anteriores ao início da execução, prove que 

já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar compreenda 

alguma das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, 

em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de 

Processo Civil. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já decreto a 

revelia da parte ré e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em 

substituição na 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da 

parte ré. 4. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como 

para que ofereça justificativa no prazo legal. 5. Após, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 OBSERVAÇÃO: 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, 

Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Nome e Cargo do digitador:Luzimeiry Tomaz Nazario Gestor(a) 

Judiciário(a)

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38037 Nr: 812-78.2004.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRD, IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCÍLIO CARLOS JONASSON - 

OAB:6987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES, 

para devolução dos autos nº 812-78.2004.811.0015, Protocolo 38037, 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.: 34835 Nr: 5432-70.2003.811.0015

 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: RADS, RSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCÍLIO CARLOS JONASSON - 

OAB:6987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES, 

para devolução dos autos nº 5432-70.2003.811.0015, Protocolo 34835, 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.: 29538 Nr: 208-54.2003.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES, 

para devolução dos autos nº 208-54.2003.811.0015, Protocolo 29538, 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.: 38541 Nr: 1559-28.2004.811.0015

 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: JRD, IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCÍLIO CARLOS JONASSON - 

OAB:6987, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES, 

para devolução dos autos nº 1559-28.2004.811.0015, Protocolo 38541, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88988 Nr: 6400-61.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSS, MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, intime-se o exequente Miguel Bartholomeo da Silva 

Santos, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual, em razão de ter atingido a 

maioridade no curso do processo, sob pena de extinção do feito.

2. Em igual prazo, considerando o lapso temporal percorrido desde o 

protocolo de fls. 89/91, deverá a parte exequente juntar aos autos o 

cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de preclusão.

3. Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada, para que, no 

prazo legal de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito em atraso, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime 

fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

4. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não manifestação da 

parte executada, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Sem prejuízo das determinações acima, oficie-se ao empregador do 

requerido (fl. 87), para que proceda ao desconto em folha de pagamento 

dos alimentos fixados em sentença (fl. 07).

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216410 Nr: 15946-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMVDS, FCVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O, Ricardo Augusto Bulhões Leite - 

OAB:OAB/MT 23.804-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O, Ricardo Augusto Bulhões Leite - 

OAB:OAB/MT 23.804-O

 Vistos em correição permanente.
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HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 56/56v.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266277 Nr: 7259-62.2016.811.0015

 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: HBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBG, AMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 7259-62.2016.811.0015 - Código 266277

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 REQUERENTE: HELENA BENITEZ GUIMARÃES

PARTE REQUERIDA: KARINA BENITES GUIMARÃES e ALEXANDRE 

MORAIS DE FARIAS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Alexandre Morais de Farias, brasileiro(a), 

convivente, autônomo, Endereço: Local Incerto e Não Sabido, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, lugar 

incerto e não sabido, para comparecer à audiência de Tentativa de 

Conciliação designada para o dia 30 de julho de 2018, às 13h30min, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, localizado na Praças dos Três 

Poderes, 175, Centro, Sinop/MT, acompanhados de seu advogados ou 

defensor público, ciente de que se não houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 29 de maio de 2018.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREIR ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-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 #1005118-82.2018.8.11.0015 AUTOR: 

AUREIR ALVES DE BRITO 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, 

ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva 

a “CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE ACETÁBULO”, em rede 

pública ou, em caso de impossibilidade, em clínica ou hospital particular. II – 

Assim, para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela ausência da cirurgia, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado 

na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO supra, devendo ser efetivado no 

VALOR do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele apresentado pela “SOT 

– SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA”, juntado ao Id. 13230624. 

Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo 

PRESTADOR, para que para que aquele realize o procedimento de 

“CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE ACETÁBULO”, 

ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR/PRESTADOR 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, o ORÇAMENTO previamente 

APRESENTADO nos autos, mas também há ponderação sobre eventuais 

alterações que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004180-87.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MARCIA ROSANE VIEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE a DECISÃO anterior. II – Após, CONCLUSO. Às Providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (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 #1005310-15.2018.8.11.0015 AUTOR: 
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ELVIS ROBERTO DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE a DECISÃO anterior. II – Após, 

CONCLUSO. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004297-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004297-78.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ERLI HENRIQUE GARCIA EXECUTADO: PROCURADOR CHEFE 

DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I 

– CUMPRA-SE a DECISÃO anterior. II – Após, CONCLUSO. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005289-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMIRO MULLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA TEREZA MARTINELLI (IMPETRADO)

EXCELENTISSIMO PREFEITO(a) MUNICIPAL DA CIDADE DE SINOP/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005289-39.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: JOSE ALMIRO MULLER IMPETRADO: ROSANA TEREZA 

MARTINELLI, EXCELENTISSIMO PREFEITO(A) MUNICIPAL DA CIDADE DE 

SINOP/MT Vistos etc. I – CUMPRA-SE a DECISÃO anterior. II – Após, 

CONCLUSO. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000310-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000310-34.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – 

Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas 

CERTIDÕES de URH – Unidade Referencial de Honorários, nos termos do 

art. 515, inciso V, do CPC/2015; II – DETERMINO, inicialmente, que a parte 

Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas 

CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso 

seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000313-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000313-86.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – 

Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas 

CERTIDÕES de URH – Unidade Referencial de Honorários, nos termos do 

art. 515, inciso V, do CPC/2015; II – DETERMINO, inicialmente, que a parte 

Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas 

CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso 

seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001831-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001831-14.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – 

Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas 

CERTIDÕES de URH – Unidade Referencial de Honorários, nos termos do 

art. 515, inciso V, do CPC/2015; II – DETERMINO, inicialmente, que a parte 

Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas 

CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 
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EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso 

seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004052-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004052-67.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – 

Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas 

CERTIDÕES de URH – Unidade Referencial de Honorários, nos termos do 

art. 515, inciso V, do CPC/2015; II – DETERMINO, inicialmente, que a parte 

Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas 

CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso 

seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005324-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GUBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005324-96.2018.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE ANTONIO GUBERT RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C.C. TUTELA ANTECIPADA PARA 

CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DE PROTESTO proposta por JOSÉ 

ANTÔNIO GUBERT em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o 

Requerente que “é agricultor no Município de Sinop – MT há mais de 10 

(dez) anos, pelo que nesse interstício temporal vem contribuindo de forma 

local e regional (Estado) para o desenvolvimento socioeconômico das 

cidades e dos que aqui convivem, produzindo riqueza e auxiliando na 

distribuição de rend”, e que “o autuado não tinha conhecimento do 

andamento administrativo, sendo que tomou conhecimento da referida 

decisão apenas e tão somente por ocasião da sua notificação/intimação 

acerca de protesto cartorário, que teve como mote, a inscrição em dívida 

ativa oriunda de hipotético ilícito ambiental, o qual desconhece por 

completo”. Informa que “a partir da notificação cartorária, efetivou 

diligências junto ao Estado de Mato Grosso e órgãos competentes, 

fazendo o protocolo junto aos respectivos órgãos, no dia 03 de maio de 

2018, tendo resposta apenas no dia 18 de maio de 2018, quando então 

tomou conhecimento do que efetivamente se tratava. Assim, conforme 

consta da Certidão de Dívida Ativa que gerou o Protesto, foi apurado a 

origem como Auto de Infração nº 102629, afeitos ao suposto ilícito 

decorrente de uma fiscalização ambiental na modalidade “aérea”, 

efetivada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA”. Sustenta 

que, “desmatar 183,68HA de área de reserva legal, conforme imagem de 

satélite do ano de 2005, nas coordenadas geográficas: Infração: Artigo 70 

da Leri 9.605/98 c.c. artigo 39 do Decreto Federal nº 3.179/99; Penalidade: 

Multa Administrativa: Valor da Correção Monetária: R$- 139.427,81”. Por 

essa razão, postula pela CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA no 

sentido de para “oficie-se ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca 

de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para que, incontinenti, proceda 

imediata exclusão ou suspensão do protesto no valor de R$- 504.933,23 

(quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três 

centavos), conforme Certidão, em anexo, onde consta o Instrumento nº 

126967, Livro 635, fls. 167, tendo como data de protesto o dia 12 de 

março de 2018, Protocolo 353288, tendo a CDA número 20175631, vez 

que é ilegítima e ilegal tal inclusão, provado que está o fato de inexistir 

qualquer inadimplemento ou qualquer infração administrativa ambiental por 

parte do autor quando do protesto, até decisão final do presente pedido”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 
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SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE solicita a suspensão dos 

efeitos do protesto R$-504.933,23 (quinhentos e quatro mil, novecentos e 

trinta e três reais e vinte e três centavos), conforme Certidão, em anexo, 

onde consta o Instrumento nº 126967, Livro 635, fls. 167, tendo como data 

de protesto o dia 12 de março de 2018, Protocolo 353288, tendo a CDA 

número 20175631. Desta forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS 

LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter 

sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, 

causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que o 

REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. 

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE 

tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e 

SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, 

notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto 

em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão 

às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do 

princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas. Cumpre 

ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à 

POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos 

PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a 

SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O SUPERIOR 

TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO aqui 

ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO 

LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do PROTESTO no 

valor de R$- 504.933,23 (quinhentos e quatro mil, novecentos e trinta e 

três reais e vinte e três centavos), conforme Certidão, ID. 13320573, onde 

consta o Instrumento nº 126967, Livro 635, fls. 167, tendo como data de 

protesto o dia 12 de março de 2018, Protocolo 353288, tendo a CDA 

número 20175631, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS 

nestes autos. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial – 

Sorriso, ID. 13320573, solicitando o cumprimento da presente decisão. 

CITE-SE o Requerido, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005390-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO WECKWERTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (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 #1005390-76.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ERICO WECKWERTH REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. IDOSO – PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por ERICO WECKERTH, por 

intermédio de seu advogado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “conta atualmente com 74 

(setenta e quatro) anos de idade, e encontra-se internado na Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA de Sinop a mais de 15 (quinze) dias em 

situação de extrema urgência necessitando de compressão da coluna, 

pois conforme documento expedido pela UPA, encontra-se com quadro de 

DOR LOMBAR CRÔNICA COM IRRADIAÇÃO PARA OS MEMBROS, na qual 

PIOROU NAS ÚLTIMAS 03 (TRÊS) SEMANAS causando redução de força”. 

(sic) Acrescenta que: “conforme se extrai do Laudo Médico anexo, o Dr. 

Paulo Tarso Reck Mendonça CRM/MT 4129 – esclarece que o paciente 

apresenta com ESPONDILODISCITE, ou seja “inflamação do tecido ósseo 

da vértebra, que se estende aos discos e corpos vertebrais adjacentes”, 

e compressão do sacro dural, necessitando de laminectomia (hemi) e 

drenagem de coleção, cultura e tratamento dirigido, BK associado. 

Frisa-se que o médico sugeriu a regulação/transferência para hospital 

com neurocirurgião. Postula pela concessão da tutela antecipada para 

compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente a, 

“TRANSFERÊNCIA DA UPA para o HRS, com o TRATAMENTO de 

LAMINECTOMIA (hemi) e drenagem de coleção, cultura e tratamento 

dirigido, BK associado”, além de outros procedimentos que se mostrem 

necessária, em especial tais como exames médicos, remédios, eventuais 

cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc. CARREOU DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO e FICHA DE REGULAÇÃO DE PACIENTE acostados ao Id. 

13365505. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre 

do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. 

SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 
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apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do e. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agraante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substutuída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação” da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na 

exordial, para DETERMINAR, IMEDIATAMENTE, ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem, 

IMEDIATAMENTE, para a parte Requerente a “TRANSFERÊNCIA DA UPA 

para o HRS, com o TRATAMENTO de LAMINECTOMIA (hemi) e drenagem 

de coleção, cultura e tratamento dirigido, BK associado”, conforme LAUDO 

MÉDICO contido no Id. 13365505, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO 

MÉDICO acostado ao Id. 13365505. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006968-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para manifestar-se sobre a 

existência de eventual acordo celebrado entre as partes e para acostar 

nos autos a respectiva minuta, no prazo de 05 dias. Após transcorrido o 

prazo, apresentada ou não a manifestação, tornem os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002444-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIRIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. A teor do Enunciado nº 36 do FONAJE o pedido formulado pela parte 

Requerida não comporta acolhimento. INTIME-SE as partes para que a 

parte Requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

contestação conforme Enunciados 04 do VI Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos dias 05 e 06 de 

dezembro de 2001. Após, terá a parte Requerente o mesmo prazo para 

impugnar. Decorrido os prazos acima, com ou sem manifestação das 

partes, tornem os autos conclusos para prolação de sentença, se for o 

caso. SINOP, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007255-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007255-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARLEI PISONI REQUERIDO: 

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS Vistos etc. I - DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 13 de setembro de 

2018, às 09h00min; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-66.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE TONHON MORALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMED CLINICA MEDICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SOARES OAB - MT0016021A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

AUTORIZAÇÃO da Parte Promovente para expedição de Alvará Judicial na 

conta indicada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/06/2018 14:30. Terça-feira, 29 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/06/2018 15:00. Terça-feira, 29 de Maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013719-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008870-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES (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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

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 
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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 

parte 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: 1007308-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 8013681-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAHIS SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (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: 1003052-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação 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 

contudo, verifica-se dos autos que 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. 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. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

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 
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(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007990-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY LUCCA (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. 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, 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 ? 
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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: 1001557-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último despacho. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SUZUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE MARINI BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001500-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN STEFANO DA SILVA MACIEL CABRAL (REQUERENTE)

MARIA DOS ANJOS LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE GERALDO MACIEL CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que as partes reclamantes 

não compareceram na Audiência de Conciliação, embora devidamente 

intimadas, fato que, consequentemente, importa em extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Não acolho a justificativa apresentada somente 

por um dos autores, vez que só foi juntada em 10.07.2017, ou seja, após 

mais de três meses da data da audiência de conciliação realizada e, ainda, 

está desacompanhada de qualquer prova da impossibilidade de 

comparecimento. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI ROQUE DALPIAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Pois bem. 

Sustenta a reclamante, que possui um contrato de financiamento junto à 

Requerida para pagamento de eletrodomésticos, e que entende que os 

juros cobrados são abusivos, requerendo a renegociação do valor da 

compra. Diante do exposto, requer a parte autora que sejam reduzidos os 

juros que foram gerados durante o não pagamento das parcelas para a 

quitação integral do contrato. Por sua vez, a parte Requerida afirma a 

legalidade das quantias exigidas. Em que pese todas as argumentações 

iniciais, a verdade é que o contrato de financiamento firmado entre as 

partes aponta expressamente as condições em que fora estabelecido, e, 

diante disso, é de se presumir que ela tinha ciência de todo o seu teor. No 

ponto, cumpre ressaltar que a parte autora alega vagamente que os 

encargos cobrados pela demandada são demasiados e exorbitantes, 

entretanto, não traz especificações do que seriam essas condutas 

abusivas. Ademais, vale esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora 

alegado na petição inicial, conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Aliás, é certo que 

incumbia à parte demandante apresentar, com dados concretos, as 

condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de 

forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes e as 

cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, o que não fez. Com 

efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe 

fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de 

eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos 

autos. Assim, sendo certo que o ônus da prova incumbe a quem alega, 

era de inteira responsabilidade da parte reclamante apresentar nos autos 

prova da abusividade dos juros, no entanto, essa prova não foi feita. Além 

disso, a autora tinha plena ciência do valor total da compra realizada no 

valor de R$4.034,88, já que assinou o comprovante de débito da compra 

realizada com pagamento parcelado, conforme prova juntada no id. 

5857833. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

reclamante, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e 

julgo extinto o processo com julgamento do mérito. Por fim, deixo de 

arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, eis que não 

realizou qualquer ato no processo. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013004-18.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve que houve o cumprimento da 

obrigação determinada à ré, conforme petição protocolada (id. 3015871 ) 

e, por outro lado, a parte autora não se manifestou sobre a referida 

petição, mesmo intimada para tanto através de decisão deste magistrado. 

2 – Por consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Não acolho a justificativa apresentada somente pelo 

autor, vez que a petição constante no id. 9558254 não possui documento 

plausível a justificar a ausência no ato designado. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à 

parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI FATIMA COGHETTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOBEMSTAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Verifica-se que que embora intimada para dar prosseguimento 

à ação, a parte autora se manteve inerte. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do feito, não podendo o processo se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando 

que a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências 

que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da 

Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010899-39.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DE FATIMA LORINI (EXEQUENTE)

EDILIO LORINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Verifica-se que que embora intimada para dar prosseguimento 

à execução, a parte autora se manteve inerte. Como é sabido, é ônus da 

parte interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do feito, não podendo o processo se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando 

que a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências 

que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da 

Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013694-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALCIONE HERPICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013694-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO ALCIONE HERPICH 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007310-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007310-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS PESSOA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. O presente feito trata de pedido 

de rescisão contratual de contrato de promessa de compra e venda de 

lote c/c pedido de restituição dos valores pagos na vigência do contrato. 

Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo, vez que o que se 

discute, de fato, é tão somente a devolução de quantias pagas que não 

ultrapassam a soma de 40 salários mínimos, restando competente este 

juizado especial cível. Superada a questão preliminar, julgo o mérito. 

Sabe-se que nas práticas comerciais e nos contratos, deve haver a 

harmonia das relações de consumo, que também é um princípio básico, 

onde sempre deve ser buscado o Equilíbrio Contratual e os Fins Sociais 

dos Contratos, como bem demonstram as disposições do art. 39, incisos 

V, X e art. 51, incisos IV, XV, XXIII, e parágrafo 1º, incisos I, II e III. 

Verifica-se que a rescisão do contrato se deu por vontade exclusiva da 

parte consumidora. Nota-se que a presente ação merece parcial 

procedência. No que tange à retenção de valores pela ré, que responde a 

um justo ressarcimento pelo custo administrativo que fora suportado pela 

parte ré, sabe-se que é devida, sobretudo nas hipóteses em que o 

desfazimento do negócio se deu ainda no início, permitindo-se a revenda 

do bem, sem dificuldades. Ademais, quanto à limitação da cláusula penal 

de retenção dos valores pagos pela parte demandante, a jurisprudência 

do STJ entende ser lícito ao promitente vendedor reter entre 10% e 25%. 

Relaciono, nesse sentido, precedentes do STJ: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. 

REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA 
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CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA 

INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% 

DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO 

IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE 

ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS 

PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide 

sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem 

entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de 

provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria 

revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do 

STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que 

se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem 

admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia 

paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e 

a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual 

correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. 

Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá 

reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de 

sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior 

Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta 

violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de 

prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (REsp 1364510/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 14/12/2015); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC/1973. 

REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. SÚMULA 543/STJ. 

3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 

E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu, com 

base nos elementos de prova dos autos, pela possibilidade de concessão 

da antecipação da tutela requerida, ante a presença de demonstração do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, rever tal entendimento 

demanda reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no 

sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde 

que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse 

entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 3. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, 

sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta 

instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

29/11/2016); Logo, entendo que a aplicação de multa ou de cobranças 

adicionais para a rescisão do contrato em valor superior a 10% do valor 

pago de R$ 20.358,47 se apresenta desproporcional. Assim, nesses 

casos, a pena por rescisão unilateral do comprador em contrato de 

compra e venda de imóvel, não pode superar 10% do montante pago, sob 

pena de se caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve 

vigorar nos contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 

Por fim, rejeito o pedido de restituição da taxa de corretagem paga no 

montante de R$ 2.765,34, vez que não é cabível tal pedido pela mera 

desistência do negócio pelo consumidor. Diante do exposto, ratifico a 

tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR a rescisão do contrato 

objeto da ação desde a data do recebimento da notificação do distrato; e, 

b) CONDENAR a ré em obrigação de restituir a quantia R$ 18.322,62 

(dezoito mil e trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), 

desde já comtemplando o abatimento de apenas 10% a título de multa pela 

rescisão, sendo devida a correção monetária pelo INPC a partir do distrato 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, julgo 

extinto o processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013532-52.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA CRUZ DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Verifica-se que que embora intimada para dar prosseguimento 

à ação executiva, a parte exequente se manteve inerte. Como é sabido, é 

ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do feito, não podendo o processo 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, 

considerando que a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e 

as diligências que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013016-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. BACHINSKI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA DIAS NAZARETH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FEITOSA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve que houve o cumprimento da 

obrigação determinada à ré, conforme petição protocolada (id. 12060112 ). 

2 – Por consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Verifica-se que que embora intimada para dar prosseguimento 

à ação, a parte autora se manteve inerte. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do feito, não podendo o processo se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando 

que a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências 

que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da 

Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010905-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE JOVINO PULQUERIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Verifica-se que que embora intimada para dar prosseguimento 

à ação após a citação frustrada da parte executada, a parte exequente se 

manteve inerte. Como é sabido, é ônus da parte interessada proceder 

todos os atos e diligências necessárias para o regular andamento do feito, 

não podendo o processo se perpetuar no tempo por falta de diligências 

que compete à parte. Assim, considerando que a inércia da parte autora, 

que não promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, abandonando 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZNA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013697-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Nota-se, ademais, que passados mais de 6 meses 

da audiência de conciliação a parte autora manteve-se inerte quanto à 

eventual justificativa, o que corrobora o seu desinteresse no feito. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005652-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI TEREZINHA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO E SAUDE DE SINOP EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CANDEIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011193-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARINHO (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. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009090-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESCLEI MARTINS CHAVES (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
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Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009431-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SIMONATO (REQUERIDO)

IVO SIMONATO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve que houve o cumprimento da 

obrigação determinada à ré, conforme petição protocolada (id. 12564340 ), 

não havendo necessidade de expedição de alvará ou outra providência 

deste juízo. 2 – Por consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011616-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESONIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1 – Consta dos autos que houve o cumprimento da obrigação 

determinada à ré, conforme petição protocolada (id. 7273762 ) e, por outro 

lado, a parte autora não se manifestou sobre a referida petição, mesmo 

intimada para tanto através de decisão deste magistrado. 2 – Por 

consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011413-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MAIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011413-84.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CHARLES MAIA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1 

– Consta dos autos houve que houve o cumprimento da obrigação 

determinada à ré, conforme petição protocolada (id. 7264684 ) e, por outro 

lado, a parte autora não se manifestou sobre a referida petição, mesmo 

intimada para tanto através de decisão deste magistrado. 2 – Por 

consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 21 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013420-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LOPES ADORNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Verifica-se que que embora intimada para dar prosseguimento 

à ação após a citação frustrada da parte executada, a parte exequente se 

manteve inerte. Como é sabido, é ônus da parte interessada proceder 

todos os atos e diligências necessárias para o regular andamento do feito, 

não podendo o processo se perpetuar no tempo por falta de diligências 

que compete à parte. Assim, considerando que a inércia da parte autora, 

que não promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, abandonando 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007134-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUDA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve que houve o cumprimento do 

acordo celebrado entre as partes, conforme petição protocolada (id. 

10896716 ), não havendo necessidade de expedição de Alvará ou outra 

providência a cargo deste juízo. 2 – Por consequência, JULGO EXTINTO o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 341 de 473



presente cumprimento de sentença. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGILA BAINARA RODRIGUES CAVALCANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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. 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 que o débito é devido e 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. Quanto a preliminar de inépcia da inicial 

hasteada pela Requerida, tenho que não assiste razão tendo em vista o 

documento de negativação estar legível o suficiente, motivo pelo qual 

afasto tal preliminar. 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 

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$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, 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$ 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 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETRIN MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

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) 

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 

parte 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: 1001528-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRIANA PATRICIA DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

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 
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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) 

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 

parte 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007902-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANUARIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA DA COSTA (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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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: 1001652-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA BARBARA FREESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. SIMONETTO - VEICULOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (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: 1001687-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNGRISON ROBERTO GARCIA (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006599-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGEBURG DOROTI GALLI (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento das duplicatas carreadas aos autos. Observa-se que, apesar 

de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, 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. 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”. 
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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 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. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de e R$ 17.082,00 

(dezessete mil e oitenta e dois reais), corrigida monetariamente e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento. Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante 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: 1007434-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE BARBOSA FIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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: 1000831-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DA SILVA JARA (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

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 

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. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 961,00 

(novecentos e sessenta e um reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante 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: 1009821-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

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. 
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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. 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. A Requerida alega que 

não teve tempo hábil para comparecer à audiência de conciliação. Sobre o 

tema, segue: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DA CITAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. 

INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RITO SUMÁRIO DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 

SEGURANÇA DENEGADA. A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE DEZ DIAS PARA 

A CITAÇÃO, PREVISTA NO Código de Processo Civil, é INCOMPATÍVEL 

COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS Juizados Especiais. Além disso, a 

decretação de revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos 

fatos alegados pela parte contrária, assim, não resta prejuízos ao 

julgamento da lide. (TJ-RO - MS: 00007274520148229001 RO 

0000727-45.2014.822.9001, Relator: Juiz Franklin Vieira dos Santos, Data 

de Julgamento: 06/06/2014, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/06/2014.) 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 intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 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 

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) 

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 

parte 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-54.2018.8.11.0015

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:

ERCILIO DOS SANTOS JUNIOR (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 
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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: 1010093-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVAN SILVINO DOS SANTOS (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAGOLI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADALBERTO CELSO MALAGOLI (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PAULO MARQUIORO (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

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 

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. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante R$ 2.526,00 (dois 

mil, quinhentos e vinte e seis reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 
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arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013552-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada pela Requerida e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 34,09 (trinta e quatro reais e nove 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. 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 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 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 que o débito é devido 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. Quanto à preliminar de inépcia da inicial 

hasteada pela Requerida por não constar nos autos extrato do SPC, 

verifico que não merece guarida, tendo em vista constar o mesmo em id: 

11272232, posto isso, rejeito tal preliminar. 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 
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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: 1000049-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WERBERT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 que o débito é devido e 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 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. 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 
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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$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, 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$ 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 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

EVANDRO MENEGUINI OAB - MT16591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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 comportam acolhimento, isto porque o dispositivo sentencial 

não reflete integralmente a fundamentação exposta ao passo que, apesar 

de consignar a aplicação do art. 7º, parágrafo único, CDC, no que tange à 

solidariedade na responsabilidade civil das partes Requeridas; tal 

expressão não constou no dispositivo sentencial. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para 

retificar o dispositivo sentencial, passando a constar como abaixo e 

mantendo a sentença da forma que fora lançada em seus demais 

fundamentos. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à 

negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, para CONDENAR 

solidariamente as requeridas a pagarem 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). Certifique-se quanto a 

tempestividade da interposição do Recurso Inominado, após retornem os 

autos conclusos para as deliberações necessárias, em localizador 

próprio. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011783-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANA FREIXO ALVES (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
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Processo Número: 1004144-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SANDRO ZUBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (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. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. CANCELO 

a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para 06.06.2018 às 13h45. 

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: 1001239-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES MARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 que o débito é devido 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008926-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JAIR BAUMGRATZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE MOHR (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

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 

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. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida 

de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título para 

pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, 

deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante 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: 1001840-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA ALBA MORGADO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO OTAVIO DE OLIVEIRA SILVA 42446325149 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(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: 1002225-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAVIS MARTINS DA 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. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013284-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CARVALHO PEREIRA ROYER (REQUERENTE)

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. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 

Requerida. Aduz o autor que a Requerida insiste em cobranças indevidas 

referente a linha telefônica em seu nome que não possui. A reclamada, 

por ocasião da defesa, apontou que não há comprovação dos aludidos 

danos morais. Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 
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disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova por meio 

de protocolos e e-mail’s que houve a cobrança indevida de linha telefônica 

que não possui. No que tange aos alegados danos morais, entendo que a 

falha na prestação dos serviços com a cobrança de valores indevidos, 

após reclamação por meio de diversos canais de atendimento da 

requerida, constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para, DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO e condenar a requerida ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e, via de 

conseqüência, 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006862-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RADAMES APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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. 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: 1000091-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE CARVALHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

MARLENE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013904-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CLARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

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 que o débito é devido 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. 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012666-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (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. DAS 

PRELIMINARES 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. No que tange a suposta falta de interesse de agir por ausência de 

esgotamento da via administrativa, melhor sorte não assiste à Requerida, 

ao passo que o direito de ação está consagrado em nossa constituição 

federal. 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. 
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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. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO 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: 1000228-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NERVO (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento das ordens de serviços carreadas aos autos. Observa-se 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, 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. 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 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. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de e R$ 6.853,42 (seis mil 

oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), corrigida 

monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do 

vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante 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: 1000212-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 356 de 473



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: 1000639-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ANICETO DE SOUZA CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que teve que concluir o último trajeto, Recife/PE – 

Natal/RN por via terrestre após o cancelamento do voo; segundo a parte 

Requerida, tal cancelamento decorreu de força maior ante a necessária 

manutenção da aeronave. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise o mérito. A tese 

defensiva da parte Requerida não prospera. Em suas razões esta 

suscitou, à título de excludente de responsabilidade a necessidade de 

manutenção não programada das aeronaves que fizeram os voos 

cancelados. Isto porque a necessidade de manutenção não programada 

na aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. 

Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Contudo, pela prova constante nos autos verifica-se que a 

parte Requerida não ofertou qualquer possibilidade de realocação da parte 

Requerente em voo próprio ou de terceiro antes de fornecer a conclusão 

da viagem pela via terrestre. Neste sentido, resta configurada a falha na 

prestação do serviço da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o 

entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA 

- CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS 

PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE 

MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO 

INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO 

POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE 

PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO 

TURISMO LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a 

empresa aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

indenização e responde solidariamente por falhas na prestação dos 

serviços incluídos no pacote comercializado, tais como cancelamento de 

voo sem a prévia comunicação aos consumidores e ausência de 

assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação ao 

pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) o Requerente é razoável de acordo com as 

lesões que se pretendem combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Requerente 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO TARCISIO CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que teve que concluir o último trajeto, Recife/PE – 

Natal/RN por via terrestre após o cancelamento do voo; segundo a parte 

Requerida, tal cancelamento decorreu de força maior ante a necessária 

manutenção da aeronave. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise o mérito. A tese 

defensiva da parte Requerida não prospera. Em suas razões esta 

suscitou, à título de excludente de responsabilidade a necessidade de 

manutenção não programada das aeronaves que fizeram os voos 

cancelados. Isto porque a necessidade de manutenção não programada 

na aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. 

Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 
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transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Contudo, pela prova constante nos autos verifica-se que a 

parte Requerida não ofertou qualquer possibilidade de realocação da parte 

Requerente em voo próprio ou de terceiro antes de fornecer a conclusão 

da viagem pela via terrestre. Neste sentido, resta configurada a falha na 

prestação do serviço da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o 

entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA 

- CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS 

PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE 

MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO 

INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO 

POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE 

PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO 

TURISMO LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a 

empresa aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

indenização e responde solidariamente por falhas na prestação dos 

serviços incluídos no pacote comercializado, tais como cancelamento de 

voo sem a prévia comunicação aos consumidores e ausência de 

assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação ao 

pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) o Requerente é razoável de acordo com as 

lesões que se pretendem combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Requerente 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que teve que concluir o último trajeto, Recife/PE – 

Natal/RN por via terrestre após o cancelamento do voo; segundo a parte 

Requerida, tal cancelamento decorreu de força maior ante a necessária 

manutenção da aeronave. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise o mérito. A tese 

defensiva da parte Requerida não prospera. Em suas razões esta 

suscitou, à título de excludente de responsabilidade a necessidade de 

manutenção não programada das aeronaves que fizeram os voos 

cancelados. Isto porque a necessidade de manutenção não programada 

na aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. 

Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Contudo, pela prova constante nos autos verifica-se que a 

parte Requerida não ofertou qualquer possibilidade de realocação da parte 

Requerente em voo próprio ou de terceiro antes de fornecer a conclusão 

da viagem pela via terrestre. Neste sentido, resta configurada a falha na 

prestação do serviço da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o 

entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA 

- CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS 

PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE 

MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO 

INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO 

POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE 

PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO 

TURISMO LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a 

empresa aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

indenização e responde solidariamente por falhas na prestação dos 

serviços incluídos no pacote comercializado, tais como cancelamento de 

voo sem a prévia comunicação aos consumidores e ausência de 

assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação ao 

pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 
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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. Tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) o Requerente é razoável de acordo com as 

lesões que se pretendem combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Requerente 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA GOMES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE OLIVEIRA ANGELOTTI (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 REPARAÇÃO DE 

DANOS, em que o autor alega, em apertada síntese, que se envolveu em 

um acidente automobilístico, ocasionado pela conduta do requerido, o qual 

deu causa ao dito sinistro. Observa-se do Termo da Audiência destes 

autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada 

não compareceu ao ato, 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. 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 intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na 

parte final do r. artigo a revelia não implica na procedência total do pedido, 

pois trata-se de presunção relativa. Ainda neste sentido tem-se 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)”. 

Somando: “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, tenho como evidente a existência dos 

alegados danos materiais. Senão vejamos. O art. 186 do Código Civil traz 

os pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desse conceito, extraem-se os 

requisitos essenciais. Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Por segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no 

sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou 

imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a 

se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, 

não teria havido atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos 

essenciais, impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a ação está 

comprovada pelo boletim de acidente. A culpa do agente, no caso da 

reclamada, é ponto controvertido nesta demanda, devendo, entretanto, ser 

acolhida a alegação do reclamante. Como se sabe, o respeito à via 

preferencial, bem como, a atenção ao realizar manobras, constitui uma 

norma de obediência obrigatória. Veja-se que a conclusão apresentada no 

B.O. partiu da observação efetuada por autoridade competente sobre o 

local do acidente. Por isso, ganha destaque no cenário probatório, 

possuindo presunção relativa de veracidade. Esse é o posicionamento do 

STJ: “O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de 

veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. Dispõe o art. 364, 

do CPC, que o documento público faz prova não só de sua formação, mas, 

também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que 

ocorreram em sua presença. Este fato, todavia, não implica em sua 

aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou 

quando contiver elementos inverídicos[1]”. (grifo nosso) Apesar da 

presunção relativa do boletim lavrado pela autoridade policial, a reclamada 

não carreou nos autos provas suficientes para desconstituí-lo, sendo 

revel, não havendo apresentação de defesa. E quanto aos pleiteados 

danos materiais, tenho que o requerente demonstrou, por meio de 

orçamentos, a quantia necessária para a reparação de seu veículo, não 

havendo por parte do requerido documento hábil a ensejar discussão 

acerca dos aludidos gastos postulados. À vista de tais fatos, e 

considerando a presença dos pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil, a procedência dos pedidos é medida imperiosa. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de DANOS MATERIAIS, corrigida monetariamente, pelo 

INPC, a partir da propositura da ação, e acrescida de juros legais de 1% 

ao mês, desde a citação da ação. Deixo de condenar a 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. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se 

a reclamante 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: 1001578-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (REQUERENTE)

WALDIR THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO TELES DE ARAUJO (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. Apenas para situar a questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aduz a inicial que de uns tempos 

para cá o Réu tem lançado mão de informações falaciosa, tão conhecidas 

com fake news, prejudicando sobremaneira os trabalhos realizados pelo 

Requerente Waldir, pessoalmente, bem como a frente da Cooperativa por 

ele presidida. Aduz ainda que o Requerido, além de publicação lançada em 

rádios, e declarou que o Requerente é um homicida, diante de uma plateia 

reunida na presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, maculando de forma geral sua imagem perante a coletividade. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

344, CPC, uma vez que devidamente citada, não compareceu à audiência 

de conciliação, tampouco apresentou contestação no prazo hábil. 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. Ainda neste sentido: “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 
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outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. 

Compulsando os autos verifico que o Requerente alega ter sido ofendido 

em diversos meios pelo Requerido, contudo, não colaciona aos autos 

qualquer indício de prova do alegado. Nesse sentido, a Lei não isenta o 

Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a 

este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se 

vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a 

possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Logo, não há que se falar 

em indenização por danos, uma vez que não restou comprovado nos 

autos fato constitutivo de direito do autor. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. 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: 1007069-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MANFROI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES 01868990176 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDEINIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aduz a 

Requerente que firmou contrato de prestação de serviços de fotografia 

com a empresa Requerida para sua cerimônia de casamento. Ocorre que, 

apesar da Autora ter quitado todas as parcelas estabelecidas no contrato, 

a parte Demandada não entregou as fotos tiradas no casamento, e nos 

demais eventos, bem como não realizou a entrega da maioria dos 

produtos, objetos do contrato. Conforme se infere dos autos, a Requerida 

fora revél, ao passo que não compareceu na audiência de conciliação 

designada. 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 das partes requeridas, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceram à audiência de conciliação 

designada mesmo intimadas, 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)”. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Logo, o direito da 

Requerente merece ser resguardado, condenando-se a Requerida na 

obrigação de entregar todos os objetos do contrato de prestação de 

serviços. No que tange aos danos morais, entendo que a falha na 

prestação dos serviços vem trazendo diversos transtornos à Requerente 

que ficou a mercê sem receber o que havia contratado e já pago. No que 

se refere ao quantum da indenização, a doutrina e jurisprudência orientam 

que, para o seu justo arbitramento, o juiz deve levar em consideração o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação 

da ofensa e de seus efeitos. Há ainda de se levar em consideração no 

presente caso, o caráter punitivo/dissuasório da responsabilidade civil, 

quando a reclamada adota conduta inadequada, a fim de se evitar a sua 

reiteração do futuro. Dessa forma, no caso sub judice, tendo como 

parâmetro os critérios acima referidos, tenho que a fixação da 

indenização no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou à parte reclamante. Condeno ainda a Requerida 

ao valor de R$ 1.874,00 referente a multa pelo inadimplemento contratual. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, para o fim 

de CONDENAR a Requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGAR 

TODOS OS OBJETOS DO CONTRATO à Requerente, ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

e, condeno ainda, R$1.874,00 (mil oitocentos e setenta e quatro reais) 

referente à multa pelo inadimplemento contratual, a ser corrigido pelo INPC 

a partir desta data, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

devidos também a partir desta data, ambos até o efetivo pagamento. Por 

consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, com espeque no art. 487, I, do CPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006555-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRANCISCO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

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 
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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) 

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 

parte 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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000229-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO)

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002923-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VALERIANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 (09/12/2016) 03 (três) 

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 várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1002924-80.2016.8.11.0015;1002922-13.2016.8.11.0015 e 

1002923-95.2016.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida VIVO S.A 03 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 

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, quedou-se inerte. 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 EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1002924-80.2016.8.11.0015;1002922-13.2016.8.11.0015 e 

1002923-95.2016.8.11.0015;, por versarem sobre os mesmos fatos e 

mesma causa de pedir. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos 

valores pendentes, quais sejam, R$ 404,02 (quatrocentos e quatro reais e 

dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros 

legais (1% ao mês) desde o vencimento dos débitos. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013327-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ANDERLE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000460-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C DOS SANTOS CAETANO - 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. 
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Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último despacho. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007099-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ANDRIGHETTI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, aduzindo, em síntese, que foi informada de que havia um 

débito em aberto no valor de R$ 102,22 (cento e dois e vinte e dois 

centavos) que, seria futuramente descontado diretamente em sua folha de 

pagamento. Diante de tal informação, somente seria possível a compra dos 

remédios que precisava, com a quitação dos referidos valores em aberto, 

o que ocorreu de imediato. Entretanto, ao receber o seu holerite, percebeu 

que havia um desconto em folha no valor exato a qual fora obrigada a 

pagar, isso ainda no dia 04/08/2016.Discorre que a mesma compra foi 

paga duas vezes e os valores não foram restituídos. Em sede de 

contestação alega a Requerida que os valores são devidos e que não há 

comprovação dos aludidos danos morais. No mérito cabe ressaltar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” In casu, a parte Autora comprovou os fatos 

alegados na exordial. Quanto à Requerida, 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. Portanto, demonstrando a Autora que realizou a compra e 

efetuou o pagamento por duas vezes referente a mesma compra, assiste 

razão a repetição do indébito. No que tange aos danos morais, entendo 

devidos em razão do descaso das requeridas em resolver a situação 

administrativamente. Ademais, o desgaste da Requerente para reaver o 

valor pago, precisando despender de seu tempo para resolução de uma 

situação que deveria ser simples, a meu sentir são suficientes a 

comprovar o dano moral. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

Reclamada à restituição em dobro imediata da quantia paga pela Autora, 

R$204,44 (duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 

monetariamente atualizada pelo INPC a partir do evento danoso e com 

juros de mora de 1% a contar da citação. Condeno ainda a Reclamada, ao 

pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 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: 1001503-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SEVERINO SANDER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por DIEGO SEVERINO 

SANDER-ME em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Em sua petição inicial a 

parte Requerente afirmou que possuía plano de telefonia ilimitado para 

intragrupos, ou seja, ligações ilimitadas entre as linhas telefônicas do 

plano contratado. Ao passo que a migração seria para o plano ilimitado 

intraredes, ou seja, ligações telefônicas ilimitadas entre os aparelhos do 

plano com qualquer telefone da operadora em questão; todavia, na 

confecção do contrato, por erro da parte Requerida, teria sido mantida a 

abrangência intragrupos. Por seu turno a parte Requerida sustentou pela 

regularidade dos valores cobrados. Desta forma, a controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a alegado erro de digitação, na migração de plano, que 

ocasionou aumento dos valores cobrados. A PRELIMINAR de INÉPCIA da 

INICIAL não prospera, pois a exordial é clara ao delimitar a controvérsia 

dos fatos, qual seja, erro no plano contratado que ensejou cobranças a 

maior; logo, substancialmente, a causa de pedir refere-se ao contrato em 

si e não a faturas especificas, pois todas estaria incluídas. Quando à 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA deve-se observar que, por força do 

art. 55 da Lei nº 9.099/95 há isenção de custas e taxas processuais em 

sede de primeiras instância; portanto, eventual pedido de gratuidade da 

justiça somente poderá ser analisado em eventual interposição de recurso 

inominado por qualquer das partes. Desta forma REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Sopesando as alegações de ambas as partes é 

de se concluir que a presente demanda comporta acolhimento parcial. 

Ainda que a parte Requerida afirme que não haveria diferença entre os 

tipos de planos ofertados à parte Requerente, quer seja o na modalidade 

intragrupos, quer seja na modalidade intraredes; é fato que não há 

qualquer embasamento lógico para a parte Requerente solicitar a alteração 

de seu plano de telefonia, visando economizar e manter um plano que 

elevou o seu consumo final. Incumbia à parte Requerida demonstrar que o 

plano antigo e o plano novo, ou ainda o plano novo intragrupo e o 

solicitado plano novo intraredes não haveria diferenças no que tange ao 

preço; porém, esta limitou-se aos argumentos expostos na contestação. 

Não obstantes, a parte Requerente apresentou diversos protocolos de 

atendimento os quais não foram impugnados pela parte Requerida. 

Estabelecido o erro na confecção do contrato entre as partes no que 

tange ao plano solicitado; por outro norte, deve-se observar que o juiz 

encontra-se adstrito ao pedido e a causa de pedir formulados na petição 

inicial. Em sua exordial a parte Requerente limita-se a aduzir que solicitou 

um plano de telefonia intraredes, porém permaneceram com um plano 

intragrupos; não insurgindo-se contra demais cobranças, a saber, R$ 

110,00 (cento e dez reais) a título de parcelamento de 04 (quatro) 

aparelhos celulares; R$ 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta centavos) 

referente ao planos LD e Corporativo, LD VIP e adicional de 50min para 

cada uma das 04 (quatro) linhas telefônicas habilitadas no plano; R$ 68,00 

(sessenta e oito reais) referente ao serviço dos planos Intragrupo Zero 

Local 2.000 Raiz para as 04 (quatro) linhas telefônicas habilitadas no 

plano; R$ 142,10 (cento e quarenta e dois reais e dez centavos) 

referentes ao pacotes de dados contratados. Somando-se os gastos 

fixos acima, obtém-se uma fatura média de R$ 402,90 (quatrocentos e 

dois reais e noventa centavos). Além dos valores acima, mensalmente era 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 363 de 473



incluída na fatura os valores pelo gasto excedente à franquia de minutos; 

sendo tal franquia derivada de um plano erroneamente incluído pela parte 

Requerida; não se mostra viável que a parte Requerente arque com tais 

valores. Por esta linha de entendimento as fatura anexadas nos autos, 

compreendidas entre os meses de agosto/2015 a julho/2016, deverão ser 

reemitidas descontando-se tão somente os valores cobrados da parte 

Requerente no que tange às Ligações Locais utilizadas acima do 

contratado. Não obstante, a suspensão dos serviços de telefonia e 

consequente inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, ainda que presente a inadimplência das faturas, é ato ilícito 

passível de indenização. Tal situação atípica decorre não apenas da 

constatação de erro no preenchimento do novo contrato de telefonia entre 

as partes, bem como absoluta ausência de prudência e falha na prestação 

de seu serviço uma vez que existiam inúmeros protocolos, informados na 

petição inicial, originados de pedidos de providências da parte Requerente 

quanto ao erro contratual. Agindo assim com desídia em proceder com a 

suspensão do serviço e posterior inscrição em cadastro de inadimplentes 

antes de buscar uma solução ao problema que a parte Requerente já 

havia lhe indicado. É sabido que a condenação em dano moral é baseada 

no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em adequar o plano 

contratado pela parte Requerente para a modalidade intraredes; bem como 

REEMITIR as faturas compreendidas entre agosto/2015 a julho/2016, 

isentando a parte Requerente no pagamento dos valores originários de 

excedente de ligações locais, CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito discutido nestes autos, 

DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de discutido nos presentes autos. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SILVA LIMA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006302-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE DA SILVA ARAUJO 

JUNIOR REQUERIDO: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo entabulado 

no id. 8332613. 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). 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 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. SINOP, 25 de 

maio de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012987-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último despacho. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012861-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 
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apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Não 

obstante a isso, insta salientar que o Requerente não houve suspensão 

de seu serviço de energia e, ainda, o autor não foi incluído no rol de 

cadastros de inadimplentes. Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente 

não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura emitida no valor de R$ 1.613.94 (mil seiscentos e treze reais e 

noventa e quatro centavos). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DAVID PRANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LUIZ BENTO DE SOUZA em face 

de RENATO DAVID PRANTE em relação a contrato de locação de bem 

móvel no período de 29.05.2014 e 05.12.2014. Por seu turno a parte 

Requerida aduziu quitação do débito objeto da demanda, razão pela qual 

formulou pedido contraposto com fulcro no art. 940, CC. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Com a 

contestação vieram os documentos anexados no id nº 4909887 

consistente em cheques e transferências bancárias para conta corrente 

de titularidade da parte Requerente. Após a impugnação à contestação 

restaram controvertidos os depósitos realizados em 02.07.2014 nos 

valores de R$ 2.948,55 e R$ 2.000,00; em 09.07.2014 no valor de R$ 

5.331,51; em 06.08.2014 no valor de R$ 3.020,59 e em 05.09.2014 no 

valor de R$ 3.667,89. Depósitos que a parte Requerente afirmou 

tratarem-se de remuneração durante contrato de trabalho existente entre 

as partes. Após a instrução processual, na qual procedeu-se com a oitiva 

as partes, eis que nenhuma delas arrolou ou trouxe qualquer testemunha. 

Em seu depoimento a parte Requerente (id nº 10428115) esclareceu que o 

pagamento do contrato de locação era realizado através de depósitos em 

conta corrente. Por seu turno a parte Requerida (id nº 10427845) não 

soube precisar a que título correspondiam os pagamentos informados nos 

autos. Desta forma, resta como controverso a prova da quitação do 

contrato de locação existente entre as partes, bem como a natureza dos 

depósitos realizados em 02.07.2014 nos valores de R$ 2.948,55 e R$ 

2.000,00; em 09.07.2014 no valor de R$ 5.331,51; em 06.08.2014 no valor 

de R$ 3.020,59 e em 05.09.2014 no valor de R$ 3.667,89. Inicialmente, 

cumpre consignar que a prova da quitação incumbe ao devedor, ora parte 

Requerida. Portanto, era seu ônus, nos termos do art. 373, II, NCPC trazer 

aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Dito isto os 

valores consignados nos holerites não correspondem aos valores 

constantes nos depósitos de modo que não, a míngua de outras provas, 

não se pode considerar os valores depositados como sendo pagamento 

da relação trabalhista. Por outro norte, a prova documental trazida aos 

autos demonstra que o vínculo empregatício existente entre as partes, 

iniciou-se em 01.07.2014, sendo o primeiro pagamento percebido em 

05.08.2014 e o contrato de locação iniciou-se em 29.05.2014. Nesta linha 

cronológica os valores, comprovadamente depositados entre 02.07.2014 e 

25.07.2014 considerados como pagamento referente ao contrato de 

locação existente entre as partes e não como pagamento da relação 

trabalhistas, eis que não há nos autos qualquer prova documental de 

suposto adiantamento de valores. Ainda que fosse o caso, o holerite do 

mês de julho/2014 foi emitido no valor líquido de R$ 2.671,80; enquanto que 

ao longo do mês de julho/2014 a parte Requerente recebeu a importância 

total de R$ 14.376,91. Dos quais, R$ 10.280,06 encontravam-se 

controvertidos quanto sua origem. Considerando que em sua petição inicial 

a parte Requerente postulava o recebimento da importância de R$ 

12.543,03 (doze mil quinhentos e quarenta e três reais e três centavos); 

todavia restaram verificados que desse valor, R$ 10.280,06 (dez mil e 

duzentos e oitenta reais e seis centavos) não enquadravam-se sob a 

rubrica de percebimento de sálários, motivo pelo qua a parte Requerente 

tem um saldo credor no importe de R$ 2.262,97 (dois mil e duzentos e 

sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). No que tange ao 

argumento de litigância de má-fé esta não se revela presente; conforme 

extrai-se da contestação na Reclamação Trabalhista (id nº 10406638) a 

parte Requerida nestes e naqueles autos, afirma na p. 05: Nesse sentido, 

o demandado apresenta como prova do alegado o instrumento 

denominado CONTRATO DE LOCAÇÃO (anexo), bem como comprovantes 

de depósito, recibos de quitação emitidos pelo locador (reclamante) e 

cópia de cheque (anexos), relativamente a quitação integral da locação 

(grifo nosso). Portanto, desde a reclamatória trabalhista a parte Requerida 

afirmou que tais valores seriam referentes ao pagamento do contrato de 

locação existente entre as partes e não quanto ao vínculo de emprego 

coexistente ao tempo da locação. Nesta mesma esteira de pensamento 

revela-se inaplicável o art. 940, CC eis que havia visível controvérsia 

quanto aos valores em aberto; desta forma, pairando dúvida sobre a 

existência ou não de saldo credor em benefício da parte Requerente, não 

se mostra razoável a aplicação do dito dispositivo, eis que não se pode 

inferir com certeza que a parte Requerente tinha ciência de estar 

cobrando valores que saberia serem indevidos. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância 

de R$ 2.262,97 (dois mil e duzentos e sessenta e dois reais e noventa e 

sete centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir da data de 

encerramento do contrato de locação, 05.12.2014, e com incidência de 

juros legais fixados a partir da citação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008836-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A (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. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando, em síntese, que recebeu 
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cobranças indevidas da Requerida e teve o fornecimento de energia 

suspenso em razão desses supostos débitos. A reclamada apresentou 

contestação alegando que a reclamante possui débitos, sendo devida a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. 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. 

Consigno ainda que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica 

(serviço essencial e indispensável no dia a dia), em razão de débitos 

pretéritos, devendo a Requerida se valer de outros meios para efetuar a 

cobrança. 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 suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Conforme consta dos autos, a lide iniciou-se quando o 

Requerente, comprou um aparelho celular junto à Requerida, entretanto 

passando apenas alguns dias após a compra o aparelho celular passou a 

apresentar defeitos de fabricação, razão pela qual o Requerente dirigiu-se 

à Requerida solicitando assistência técnica. Após alguns dias na 

assistência técnica, o aparelho celular foi devolvido ao Requerente com 

todos os defeitos reparados, entretanto verificou que uma preposta da 

Requerida fez uso do aplicativo “Whatsapp”, enquanto o aparelho 

encontrava-se na assistência técnica, para ridicularizar o Requerente 

perante grupo de funcionários da Requerida Em sede de contestação 

alega a Requerida que não há comprovação dos aludidos danos morais. 

Há se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao caso em comento, uma vez 

que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. É cediço que dentro de 

um litígio, para que seja possível sua solução, as partes devem comprovar 

suas alegações observando as regras de julgamento previstas no art. 373 

do Código de Processo Civil. O juiz não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes. A controvérsia do caso sub 

judice está em saber se há ou não os pressupostos que dão ensejo ao 

dano moral alegado pelo autor. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque a 

simples conversa ocorrida no aplicativo ‘WhatsApp’, 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. Insta salientar 

que na referida conversa, em nenhum momento fora citado o nome do 

Requerente ou proferido ofensas em relação ao mesmo. No julgamento de 

casos a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)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) Soma-se: “(...)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) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Ante o 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pleiteado dano moral, vez que os fatos versados 

nos autos, correspondem apenas a dissabor do cotidiano, fatos que as 

pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral, sendo caracterizado o 

mero aborrecimento. Deixo de condenar a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007783-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007783-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DE MELLO 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA 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; por outro norte, 

pretende, em verdade, a reabertura da discussão de matéria já decidida 

no mérito, 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 
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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. SINOP, 25 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010895-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON CLEITON FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

BRIGIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

ação visando o ressarcimento pelos materiais suportados pela parte 

requerente, em virtude de acidente de trânsito. O art. 186 do Código Civil 

traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por 

segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a ação, ou conduta ilícita, 

não esta comprovada, eis que, resta ausente documentos hábeis a 

atestar a ocorrência do acidente, in casu, o Boletim de Ocorrência ou de 

Acidente fora feito de maneira unilateral e dias após o ocorrido, fato que, 

por consequência, prejudica a aferição do nexo de causalidade, não 

podendo aferir a participação do requerido no evento narrado. Com efeito, 

há de ser julgado improcedente o pedido formulado no petitório inicial, ante 

a não demonstração, por parte da autora, de fato constitutivo de seu 

direito, ignorando as disposições do artigo 373, inciso I, do CPC. 

Instalou-se nos autos a discussão do sinistro, sem, contudo, haver 

comprovação de que a requerida esteve envolvido nos fatos 

(nexo-causal), ou ainda, que de fato o acidente ocorreu na forma narrada 

(ação), fato que impossibilita o acolhimento da pretensão autoral. Insta 

consignar que o Boletim de Acidente/Ocorrência, vez que, fora lavrada em 

data posterior, constando apenas a narrativa do requerente, não tem 

força probatória suficiente Neste mesmo sentido destaco o entendimento 

jurisprudencial do E. TJMT, proferido em caso semelhante: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

IMPRESTABILIDADE – MERA DESCRIÇÃO DOS FATOS SOB A ÓTICA DO 

CONDUTOR – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INCAPAZ DE 

COMPROVAR O NEXO CAUSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Há de ser julgado improcedente o pedido indenizatório 

baseado em boletim de ocorrência inconclusivo seguido de prova 

testemunhal frágil e incapaz de comprovar o nexo de causalidade, ou seja, 

o elo entre o dano sofrido e a ação culposa do agente a quem se imputa a 

responsabilidade. (Ap, 138363/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, Data 

da publicação no DJE 02/07/2013 destacamos) Nesse mesmo sentido é o 

entendimento abaixo ementado: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - RECURSO ADESIVO - CONTAGEM DO PRAZO - 

INÍCIO NO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA PUBLICAÇÃO - 

INTEMPESTIVIDADE - APELO NÃO CONHECIDO - CONTRADITA DE 

TESTEMUNHA - NÃO DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA RELAÇÃO ÍNTIMA - 

INDEFERIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PASSAGERIRA DE ÔNIBUS - 

AUSÊNCIA DE PROVAS A CONSTATAR A OCORRÊNCIA DO FATO E DO 

NEXO CAUSAL ENTRE O DANO ALEGADO E O SUPOSTO ACIDENTE - 

INEXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE 

REPARAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. -O prazo para a interposição de 

recurso adesivo é de 15 dias contados da data da intimação para 

apresentação de contrarrazões, conforme disposto no art. 508 c/c 500, 

parágrafo único do CPC. Ultrapassando o prazo previsto, o 

reconhecimento da intempestividade do aludido recurso é medida que se 

impõe. -Para ser acolhida a contradita de testemunha necessário se faz a 

demonstração, de forma satisfatória, da relação íntima da testemunha com 

a parte. -Não havendo nos autos prova segura da ocorrência do acidente 

de trânsito e do nexo causal entre este e os danos alegados pela parte 

autora, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJ-MG - 

AC: 10223110110697001 MG , Relator: Wanderley Paiva, Data de 

Julgamento: 07/08/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/08/2014, destacamos) Como se vê, a instrução probatória 

formada nos autos não foi conclusiva, não havendo como aferir a real 

dimensão do sinistro, ou ainda, as partes envolvidas. À vista de tais fatos, 

e considerando a ausência dos pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil, a improcedência dos pedidos é medida imperiosa. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar a 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. Preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.
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Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. O presente feito 

trata de pedido de rescisão contratual de contrato de promessa de compra 

e venda de terreno desde 15.09.2016 c/c pedido de restituição dos 

valores pagos na vigência do contrato. Julgo o mérito. Sabe-se que nas 

práticas comerciais e nos contratos, deve haver a harmonia das relações 

de consumo, que também é um princípio básico, onde sempre deve ser 

buscado o Equilíbrio Contratual e os Fins Sociais dos Contratos, como bem 

demonstram as disposições do art. 39, incisos V, X e art. 51, incisos IV, 

XV, XXIII, e parágrafo 1º, incisos I, II e III. Verifica-se que a rescisão do 

contrato se deu por vontade exclusiva das partes consumidoras. Nota-se 

que a presente ação merece procedência. No que tange à retenção de 

valores pela ré, que responde a um justo ressarcimento pelo custo 

administrativo que fora suportado pela parte ré, sabe-se que é devida, 

sobretudo nas hipóteses em que o desfazimento do negócio se deu ainda 

no início, permitindo-se a revenda do bem, sem dificuldades. Ademais, 

quanto à limitação da cláusula penal de retenção dos valores pagos pela 

parte demandante, a jurisprudência do STJ entende ser lícito ao promitente 

vendedor reter entre 10% e 25%. Relaciono, nesse sentido, precedentes 

do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO 

AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. 

SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. 

INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A 

CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 

OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal 

quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente 

instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do 

acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto 

fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui 

interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a 

retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. 

Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a 

reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual 

correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. 

Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá 

reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de 

sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior 

Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta 

violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de 

prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (REsp 1364510/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 14/12/2015); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC/1973. 

REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. SÚMULA 543/STJ. 

3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 

E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu, com 

base nos elementos de prova dos autos, pela possibilidade de concessão 

da antecipação da tutela requerida, ante a presença de demonstração do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, rever tal entendimento 

demanda reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no 

sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde 

que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse 

entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 3. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, 

sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta 

instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

29/11/2016); Logo, entendo que a aplicação de multa ou de cobranças 

adicionais para a rescisão do contrato em valor superior a 10% do valor 

pago de R$ 21.661,98 se apresenta desproporcional. Assim, nesses 

casos, a pena por rescisão unilateral do comprador em contrato de 

compra e venda de imóvel, não pode superar 10% do montante pago, sob 

pena de se caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve 

vigorar nos contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 

Por fim, diante da procedência desta demanda e o fato de que os autores 

em petição inicial terem narrado que o distrato ocorreu em 15.09.2016 e 

que todos os protestos realizados em nome dos autores decorrem de 

débitos posteriores à tal data, acolho o pedido de obrigação de obrigação 

de fazer consistente da exclusão do nome dos autores de protestos por 

dívida relacionada ao contrato de compra e venda discutido nos autos. 

Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR a rescisão do 

contrato objeto da ação desde a data de 15.09.2016; b) CONDENAR a 

requerida em obrigação de fazer para excluir o nome dos autores de 

protestos por dívida relacionada ao contrato de compra e venda discutido 

nos autos sob pena de multa diária no valor R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC; e, c) CONDENAR a ré em 

obrigação de restituir a quantia R$ 19.495,78 (quatorze mil e quatrocentos 

e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), desde já realizado o 

abatimento de apenas 10% a título de multa pela rescisão, sendo devida a 

correção monetária pelo INPC a partir do distrato e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Por consequência, julgo extinto o processo com 

julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Intimem-se. Cumpra-se.
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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, discorrendo 

que após desistir de continuar o curso, realizou acordo mediante o 

PROCON referente aos débitos pendentes e quitou na integralidade o 

referido acordo, não ficando qualquer valor pendente. A Reclamada por 

sua vez, aponta que o débito é devido 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. 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 hábil a comprovar o débito 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMOR CLAUDIO (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI FERNANDES LISBOA (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 
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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: 1008695-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TED PERALTA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

revogando os efeitos de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor do Autor. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 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: 1001871-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJEISSO TASSIO SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

revogando os efeitos de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor do Autor. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 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: 1001820-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SONDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

revogando os efeitos de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor do Autor. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 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: 1001734-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 
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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: 1013271-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON JOSE LENZ (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012684-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PASSION LINGERIE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLI RUGI CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012259-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI NAVES DO NASCIMENTO (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. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006891-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REX (REQUERENTE)

CRISTINA SENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. O presente feito 

trata de pedido de rescisão contratual de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel celebrado em 28.11.2013 c/c pedido de restituição do 

valor pago. Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo, vez que o 

que se discute, de fato, é tão somente a devolução de quantias pagas que 

não ultrapassam a soma de 40 salários mínimos, restando competente 

este juizado especial cível. Superada a questão preliminar, julgo o mérito. 
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Sabe-se que nas práticas comerciais e nos contratos, deve haver a 

harmonia das relações de consumo, que também é um princípio básico, 

onde sempre deve ser buscado o Equilíbrio Contratual e os Fins Sociais 

dos Contratos, como bem demonstram as disposições do art. 39, incisos 

V, X e art. 51, incisos IV, XV, XXIII, e parágrafo 1º, incisos I, II e III. 

Verifica-se que a rescisão do contrato se deu por vontade exclusiva dos 

consumidores. Nota-se que a presente ação merece parcial procedência. 

Isto porque revela-se improcedente o pedido de restituição da quantia de 

R$ 4.455,27, que foi dada a título de pagamento de corretagem (id. 

7979766), considerando o contrato devidamente assinado pela autora que 

previa a perda do referido montante caso os autores desistissem do 

negócio jurídico. No que tange à retenção de valores pela ré, que 

responde a um justo ressarcimento pelo custo administrativo que fora 

suportado pela parte ré, sabe-se que é devida, sobretudo nas hipóteses 

em que o desfazimento do negócio se deu ainda no início, permitindo-se a 

revenda do bem, sem dificuldades. Ademais, quanto à limitação da 

cláusula penal de retenção dos valores pagos pela parte demandante, a 

jurisprudência do STJ entende ser lícito ao promitente vendedor reter entre 

10% e 25%. Nesse sentido, os precedentes do STJ: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. 

REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA 

CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA 

INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% 

DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO 

IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE 

ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS 

PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide 

sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem 

entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de 

provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria 

revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do 

STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que 

se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem 

admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia 

paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e 

a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual 

correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. 

Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá 

reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de 

sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior 

Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta 

violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de 

prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (REsp 1364510/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 14/12/2015); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC/1973. 

REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. SÚMULA 543/STJ. 

3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 

E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu, com 

base nos elementos de prova dos autos, pela possibilidade de concessão 

da antecipação da tutela requerida, ante a presença de demonstração do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, rever tal entendimento 

demanda reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no 

sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde 

que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse 

entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 3. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, 

sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta 

instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

29/11/2016); Logo, entendo que a aplicação de multa ou de cobranças 

adicionais para a rescisão do contrato em valor superior a 10% do valor 

pago R$ 14.603,52 (quatorze mil seiscentos e três reais e cinquenta e dois 

centavos) se apresenta desproporcional. Assim, nesses casos, a pena 

por rescisão unilateral do comprador em contrato de compra e venda de 

imóvel, não pode superar 10% do montante pago, sob pena de se 

caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve vigorar nos 

contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Diante do 

exposto, ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR a 

rescisão do contrato objeto da ação desde a data da propositura da ação; 

e, b) CONDENAR a ré em obrigação de restituir a quantia R$ 13.143,17, 

desde já realizado o abatimento de apenas 10% a título de multa pela 

rescisão, sendo devida a correção monetária pelo INPC a partir do distrato 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, julgo 

extinto o processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001526-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCAR MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CESAR LAUTERT (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o 

recebimento referente a ordem de serviço representada pelos boletos 

carreados aos autos. Observa-se que, apesar de devidamente citada e 

intimada, a parte Reclamada não compareceu a audiência de conciliação, 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. 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 

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. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês 

a partir do vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 
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baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011428-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIRLEI DE PAULA (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. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno e faturas apresentadas pela parte reclamada 

que a mesma possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, 

tendo usufruído dos serviços de telefonia no período da fatura inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo que o autor, embora narre o 

cancelamento dos serviços, não indicou os protocolos do ato tampouco a 

data que teria realizado o distrato, de forma que não demonstrou sequer o 

fato constitutivo do seu direito. Além disso, verifica-se que diversas 

faturas inscritas no órgão de proteção ao crédito foram localizadas pela 

requerida sem a respectiva baixa devido a inadimplência, assim, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, e assim, consequentemente, foi 

a parte promovente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. 

Registre-se que o autor, durante a vigência do contrato realizou diversos 

pagamentos mensais à ré, afastando a hipótese de fraude na contratação. 

Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que 

prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não 

havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização 

por dano moral. Ademais, ainda que assim não fosse, o autor teve a 

“ousadia” de requerer danos morais com inúmeras negativações 

preexistentes à ora debatida, que não são objeto de ações judiciais, 

demonstrando que, sob qualquer perspectiva, não assiste razão. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto à fatura devida e não quitada 

no valor de R$ 285,72. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

285,72, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por 

fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009177-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE OLIVEIRA (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. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DA COSTA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de execução em que a parte 

exequente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante 

certidão retro. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim 

dispõe: ?Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Sendo assim, competia ao exequente 

cumprir a decisão para prosseguimento da presente demanda, porém, 

este deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, 

em que pese tenha sido devidamente intimado. Cumpra registrar que as 

regras do procedimento comum aplicam-se subsidiariamente ao processo 

de execução, consoante art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção na 

forma do artigo alhures é medida imperiosa. Ademais, a lei 9.099/95 prevê 

em seu artigo 2º os critérios que a postulação perante este juizado deve 

obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia processual. 

O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.? Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013562-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR DA MOTA TELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte 

autora que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no 

entanto nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante referente a 

recuperação de consumo, 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 colacionadas aos autos, sua média de consumo é baixa, 

mesmo após a troca do aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com a participação 

do consumidor, possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos 

documentos capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado 

participar do procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem 

mesmo, comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 
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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. Ainda, quanto ao pedido de repetição de indébito entendo 

que não assiste razão ao Requerente tendo em vista que o mesmo não 

efetuou o pagamento do referido débito. Diante do exposto, e com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para 

DESCONSTITUIR a fatura emitida no valor de R$ 1.996,93 (um mil 

novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011507-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (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:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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. De início, acolho o pedido de retificação do 

polo passivo, para que passe a constar como promovido o BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 59.438.325/0001-01 Preliminares: DA INEXISTÊNCIA DE 

CONEXÃO Rejeito a preliminar de conexão deste processo com os autos 

nº 1011506-35.2017.811.0015 e nº 1011505-50.2017.811.0015, em razão 

da diferença dos números dos contratos e dos valores das dívidas, de 

modo que não há identidade de pedido, requisito essencial para 

reconhecer a conexão, impondo-se, assim, o julgamento separado das 

ações. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse de agir 

formulado pela promovida, pois a parte autora, em sua inicial, alegou que a 

promovida praticou ato que lhe causou danos, requerendo a condenação 

da promovida pelos danos morais e materiais, demonstrando, pois, seu 

interesse de agir consubstanciado na possibilidade de melhora de 

situação jurídica. Sem mais preliminares, passo ao mérito A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do nome da parte 

Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte Requerida. Em sua 

exordial a autora afirma categoricamente que não possui vínculo jurídico 

com a parte Requerida, visto alegar que “DESCONHECE TODOS OS 

DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por seu turno a parte Requerida 

trouxe prova documental em sua defesa demonstrando a existência de 

contratação de diversos empréstimos pessoais feitos mediante cartão 

bancário com senha pessoal. Destaca-se que a prova documental 

produzida pela parte indica que o autor realizou compras no comércio local 

– afastando-se a tese de fraude, bem assim a ré demonstrou de forma 

cabal a origem do débito inscrito no SERASA/SPC, que consiste na 

ausência de pagamento da fatura com vencimento em 15.04.2015 (id. 

11564244, p.3). Por outro lado, em impugnação o autor não demonstrou a 

quitação da fatura ou outro fato modificativo ou extintivo da obrigação. 

Assim, a inscrição em nome do autor no órgão de proteção ao crédito pelo 

débito no montante de R$ 1.239,51 foi realizada devidamente. Por todos as 

evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, 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. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática 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, nos termos do artigo 81, do CPC. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FABIANO DA SILVA SOUZA (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 
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anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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: 1008904-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ (REQUERIDO)

CLEONICE FRANCISCA DA 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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o 

recebimento dos serviços prestados e não adimplidos no valor de R$ 

9.000,00 Observa-se que, apesar de devidamente citada e intimada, a 

parte Reclamada não compareceu a audiência de conciliação, 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. 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 

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. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês 

a partir do vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante 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: 1013902-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência das 

dívidas nos valores de R$ 481,95 e R$133,62 e exclusão do nome da 

parte autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, 

este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela 

simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver 

negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 
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tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), pela fundamentação acima delineada e pela 

existência de ação de mesmo cunho indenizatório promovida pela autora 

por negativação indevida sob o nº 1013902-82.2017.8.11.0015, em trâmite 

neste juizado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos 

discutidos nos autos nos valores de R$ 481,95 e R$133,62; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização 

– Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011190-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA (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. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De plano, rejeito a preliminar de inépcia de pois a narrativa 

do autor é clara os pedidos guardam lógica com o fato citado na exordial, 

de forma que não há o que se falar em indeferimento da petição inicial. 

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. No que tange ao interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] 

leciona que ter sido a pretensão resistida e/ou ter ou não ter razão o 

requerente em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, 

nos seguintes termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o 

direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, 

porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O 

juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se 

vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido 

de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora em 

sua situação anterior ao processo, não sendo, ademais, indispensável o 

requerimento administrativo para a solução da controvérsia. Julgo o mérito. 

Compulsando os autos verifica-se que a empresa requerida não acostou 

nos autos qualquer documento assinado pela autora, gravação telefônica 

demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, tampouco 

cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da 

celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que 

incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o 

que não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência da dívida no valor de R$ 208,83 e exclusão do nome da parte 

autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos; e, b) CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao 

mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Neves, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8 ed. 

Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 
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9.099/95. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, 

vez que a pendências financeiras citadas são posteriores à então 

debatida, considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal 

situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisada a 

questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência das 

dívidas no valor de R$248,76 e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), pela fundamentação acima delineada e pela existência de ação de 

mesmo cunho indenizatório promovida pela autora por negativação 

indevida sob o nº 1001125-31.2018.8.11.0015, em trâmite neste juizado. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos 

autos no valor de R$ 248,76; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que em 

20.07.2017 o seu voo foi cancelado (nº. 9259) e a ré disponibilizou 

apenas ônibus percorrer o trajeto entre as cidades de Recife/PE e 

Natal/RN, pugnando pela respectiva indenização de ordem moral em 

decorrência da frustração sofrida. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência da parte autora, vez que a indicação da 

residência através da fatura coligida aos autos é suficiente para a 

comprovação de endereço e, nesta linha, o fato de o comprovante de 

endereço não ter como titular a parte autora não é indispensável para o 

julgamento do feito, de modo que não há o que se falar em indeferimento 

da petição inicial. Incontroverso nos autos a relação jurídica entre as 

partes estabelecida em decorrência da aquisição de uma passagem aérea 

de Recife à Natal. Assim como que o cancelamento dos voos se deu por 

razão de “manutenção não programada da aeronave”, pois comprovado 

pela ré (id. 12546035). Tem-se que a ocorrência de impossibilidade de 

decolagem por motivos de força maior, tal como mau tempo, é fator de 

exclusão de responsabilidade da Companhia Aérea quanto aos atrasos e 

cancelamentos dos voos, haja vista a impotência da mesma para qualquer 

atitude nessas situações. Dessa forma, o dever da empresa de indenizar 

os passageiros decorre somente da ausência de prestação de 

assistência e amparo no período que se sucede entre o cancelamento e o 

embarque no próximo voo. Contudo, no caso dos autos, o atraso dos voos 

não ocorreu por força maior, mas em virtude de falha mecânica ou elétrica 

na aeronave, conforme atestado pela própria companhia aérea, o que é de 

responsabilidade exclusiva da ré. É da demandada o dever de manter em 

funcionamento e devidamente habilitados os veículos que utiliza no 

transporte de passageiros e, na hipótese em tela, não teve esse cuidado. 

Assim, ante a caracterizada falha na prestação de serviço prestado pela 

recorrente, que se deu de forma ineficiente, entendo por configurada a 

responsabilidade da companhia aérea frente ao consumidor, consoante 

disposto no artigo 14 do CDC. Ainda, não bastasse o atraso com os voos 

cancelados, a situação agravou-se ante a impossibilidade de remarcação 

de novo voo, momento em que a companhia acabou por trocar o meio de 

transporte anteriormente eleito pelo passageiro, utilizando-se de ônibus 

para percorrer parte do percurso, o que acabou por aumentar ainda mais 

o tempo da viagem que já se alongava em razão dos cancelamentos. 

Diante do transtorno suportado pela parte autora, associado ao tempo 

despendido além do previsto, tem-se que a situação vivenciada pela parte 

ultrapassou o limite do mero dissabor da vida cotidiana, ensejando, no 

caso concreto, dano na esfera extrapatrimonial a ser indenizado. Nesse 

andar, transcrevo o seguinte julgado: RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE 

VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CAUSA EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO 

DA ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO PASSAGEIRO. VIAGEM REALIZADA 

DE ÔNIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conquanto a requerida tenha comprovado que o atraso do voo 

ocorreu em virtude das más condições climáticas, não demostrou ter 

prestado a assistência e as informações devidas ao consumidor, que 

precisou realizar a viagem de ônibus, chegando ao destino final com onze 

hora de atraso. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Danos morais reconhecidos e fixados em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Recurso parcialmente provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 277082020158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) Desta forma, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 
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promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Por fim, entendo pela improcedência do pedido de indenização por 

danos materiais vez que não há qualquer prova dos gastos que a autora 

teria tido com roupas e outros itens pelo extravio temporário da mala, 

ademais, a bagagem foi devidamente restituída à autora com os seus 

pertences, de forma que não se evidencia verossimilhança nas alegações 

da promovente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

danos materiais e JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação e 

de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que em 

20.07.2017 o seu voo foi cancelado (nº. 9259) e a ré disponibilizou 

apenas ônibus percorrer o trajeto entre as cidades de Recife/PE e 

Natal/RN, pugnando pela respectiva indenização de ordem moral em 

decorrência da frustração sofrida. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência da parte autora, vez que a indicação da 

residência através da fatura coligida aos autos é suficiente para a 

comprovação de endereço e, nesta linha, o fato de o comprovante de 

endereço não ter como titular a parte autora não é indispensável para o 

julgamento do feito, de modo que não há o que se falar em indeferimento 

da petição inicial. Incontroverso nos autos a relação jurídica entre as 

partes estabelecida em decorrência da aquisição de uma passagem aérea 

de Recife à Natal. Assim como que o cancelamento dos voos se deu por 

razão de “manutenção não programada da aeronave”, pois comprovado 

pela ré (id. 12623100, p.1). Tem-se que a ocorrência de impossibilidade de 

decolagem por motivos de força maior, tal como mau tempo, é fator de 

exclusão de responsabilidade da Companhia Aérea quanto aos atrasos e 

cancelamentos dos voos, haja vista a impotência da mesma para qualquer 

atitude nessas situações. Dessa forma, o dever da empresa de indenizar 

os passageiros decorre somente da ausência de prestação de 

assistência e amparo no período que se sucede entre o cancelamento e o 

embarque no próximo voo. Contudo, no caso dos autos, o atraso dos voos 

não ocorreu por força maior, mas em virtude de falha mecânica ou elétrica 

na aeronave, conforme atestado pela própria companhia aérea, o que é de 

responsabilidade exclusiva da ré. É da demandada o dever de manter em 

funcionamento e devidamente habilitados os veículos que utiliza no 

transporte de passageiros e, na hipótese em tela, não teve esse cuidado. 

Assim, ante a caracterizada falha na prestação de serviço prestado pela 

recorrente, que se deu de forma ineficiente, entendo por configurada a 

responsabilidade da companhia aérea frente ao consumidor, consoante 

disposto no artigo 14 do CDC. Ainda, não bastasse o atraso com os voos 

cancelados, a situação agravou-se ante a impossibilidade de remarcação 

de novo voo, momento em que a companhia acabou por trocar o meio de 

transporte anteriormente eleito pelo passageiro, utilizando-se de ônibus 

para percorrer parte do percurso (cerca de 290 Km), o que acabou por 

aumentar ainda mais o tempo da viagem que já se alongava em razão dos 

cancelamentos. Diante do transtorno suportado pela parte autora, 

associado ao tempo despendido além do previsto, tem-se que a situação 

vivenciada pela parte ultrapassou o limite do mero dissabor da vida 

cotidiana, ensejando, no caso concreto, dano na esfera extrapatrimonial a 

ser indenizado. Nesse andar, transcrevo o seguinte julgado: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CAUSA 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO PASSAGEIRO. 

VIAGEM REALIZADA DE ÔNIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto a requerida tenha 

comprovado que o atraso do voo ocorreu em virtude das más condições 

climáticas, não demostrou ter prestado a assistência e as informações 

devidas ao consumidor, que precisou realizar a viagem de ônibus, 

chegando ao destino final com onze hora de atraso. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento. 

Danos morais reconhecidos e fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

277082020158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, entendo pela 

improcedência do pedido de indenização por danos materiais vez que não 

há qualquer prova dos gastos que a autora teria tido com roupas e outros 

itens pelo extravio temporário da mala, ademais, a bagagem foi 

devidamente restituída à autora com os seus pertences, de forma que não 

se evidencia verossimilhança nas alegações da promovente. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais e JULGO 

PROCEDENTE o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar da citação e de correção monetária pelo 

INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que em 

20.07.2017 o seu voo foi cancelado (nº. 9259) e a ré disponibilizou 
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apenas ônibus percorrer o trajeto entre as cidades de Recife/PE e 

Natal/RN, pugnando pela respectiva indenização de ordem moral em 

decorrência da frustração sofrida. Incontroverso nos autos a relação 

jurídica entre as partes estabelecida em decorrência da aquisição de uma 

passagem aérea de Recife à Natal. Assim como que o cancelamento dos 

voos se deu por razão de “manutenção não programada da aeronave”, 

pois comprovado pela ré (id. 12566368, p.1). Tem-se que a ocorrência de 

impossibilidade de decolagem por motivos de força maior, tal como mau 

tempo, é fator de exclusão de responsabilidade da Companhia Aérea 

quanto aos atrasos e cancelamentos dos voos, haja vista a impotência da 

mesma para qualquer atitude nessas situações. Dessa forma, o dever da 

empresa de indenizar os passageiros decorre somente da ausência de 

prestação de assistência e amparo no período que se sucede entre o 

cancelamento e o embarque no próximo voo. Contudo, no caso dos autos, 

o atraso dos voos não ocorreu por força maior, mas em virtude de falha 

mecânica ou elétrica na aeronave, conforme atestado pela própria 

companhia aérea, o que é de responsabilidade exclusiva da ré. É da 

demandada o dever de manter em funcionamento e devidamente 

habilitados os veículos que utiliza no transporte de passageiros e, na 

hipótese em tela, não teve esse cuidado. Assim, ante a caracterizada 

falha na prestação de serviço prestado pela recorrente, que se deu de 

forma ineficiente, entendo por configurada a responsabilidade da 

companhia aérea frente ao consumidor, consoante disposto no artigo 14 

do CDC. Ainda, não bastasse o atraso com os voos cancelados, a 

situação agravou-se ante a impossibilidade de remarcação de novo voo, 

momento em que a companhia acabou por trocar o meio de transporte 

anteriormente eleito pelo passageiro, utilizando-se de ônibus para 

percorrer parte do percurso (cerca de 290 Km), o que acabou por 

aumentar ainda mais o tempo da viagem que já se alongava em razão dos 

cancelamentos. Diante do transtorno suportado pela parte autora, 

associado ao tempo despendido além do previsto, tem-se que a situação 

vivenciada pela parte ultrapassou o limite do mero dissabor da vida 

cotidiana, ensejando, no caso concreto, dano na esfera extrapatrimonial a 

ser indenizado. Nesse andar, transcrevo o seguinte julgado: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CAUSA 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO PASSAGEIRO. 

VIAGEM REALIZADA DE ÔNIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto a requerida tenha 

comprovado que o atraso do voo ocorreu em virtude das más condições 

climáticas, não demostrou ter prestado a assistência e as informações 

devidas ao consumidor, que precisou realizar a viagem de ônibus, 

chegando ao destino final com onze hora de atraso. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento. 

Danos morais reconhecidos e fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

277082020158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, entendo pela 

improcedência do pedido de indenização por danos materiais vez que não 

há qualquer prova dos gastos que a autora teria tido com roupas e outros 

itens pelo extravio temporário da mala, ademais, a bagagem foi 

devidamente restituída à autora com os seus pertences, de forma que não 

se evidencia verossimilhança nas alegações da promovente. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais e JULGO 

PROCEDENTE o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar da citação e de correção monetária pelo 

INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 que o débito é devido e 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 
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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 Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, 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$ 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 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005482-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005482-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALTEMIR DA SILVA JESUS 

REQUERIDO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP Vistos, 

etc. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por VALTEMIR SILVA DE JESUS movido em face de 

PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA-ME. Compulsando os autos, 

vislumbro a incompetência territorial deste Juízo. Isso porque, a 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais a ser 

observado pelo magistrado, ainda que não alegado pelas partes, eis que 

se trata de princípio de ordem pública. Nessa premissa, a Lei 9.099/95 que 

rege os Juizados Especiais disciplina a competência em seu art. 4º, que 

assim dispõe: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. À vista 

disso, considerando que o autor reside na comarca de Sorriso - MT, 

denota-se que este Juízo é incompetente para processar e julgar esta 

demanda, eis que as ações de natureza indenizatórias compete ao Juízo 

do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, o que não é o caso dos 

autos. Pelo exposto, diante da incompetência do juízo para processar o 

presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 28 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013038-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas em sua conta bancária. As Reclamadas, em preliminar, 

aduzem ilegitimidade passiva da primeira Requerida. Quanto à preliminar de 

Ilegitimidade Passiva da primeira Requerida, compulsando os autos verifico 

que toda a lide versa sobre descontos indevidos provenientes da 

Requerida SABEMI SEGURADORA SA, motivo pelo qual não vejo razão da 

permanência da Requerida BANCO BRADESCO na presente demanda. 

Posto isso, acolho a preliminar ventilada da Ilegitimidade Passiva da 

Requerida BANCO BRADESCO SA. A segunda Requerida, por ocasião da 

defesa, assevera sua ausência de culpa no fato versado nos autos, bem 

como, alega a inexistência de dano moral, eis que a contratação foi 

realizada pela própria demandante. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade 

do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso 

em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente 

de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 

29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Com a inicial, a parte Autora junta comprovante dos supostos descontos 

indevidos. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no 

exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação. 

Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de prestação de serviços 

com assinatura muito semelhante se não idêntica à da parte autora, além 

de cópia de seus documentos pessoais, apontando a existência de 

contratação. A parte Requerente em sua exordial aduz ter tentado 

diversas vezes cancelar o referido seguro ‘‘o autor tentou por inúmeras 

vezes cancelar os referidos serviços NUNCA CONTRATADOS, via 

telefone, gerando inúmeras solicitações, protocolos de atendimento, 

longas e cansativas esperas’’. Contudo, não traz aos autos nenhuma 

qualquer prova hábil do alegado como número de protocolo e afins. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 382 de 473



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. (...) Com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos autorais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 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. Preclusa 

a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012813-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MEIRA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 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 de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Alega a requerente que que a 1ª ré tem ligado 

insistentemente para a autora, cobrando uma dívida inexistente, por conta 

de um plano de telefonia móvel que, supostamente a autora teria feito com 

a 2ª ré, a OPERADORA VIVO, no interior da loja da 1ª ré, nos valores de 

R$14,00 e R$ 33,00, quando na verdade isso nunca ocorreu, além do que, 

a 1ª Ré tem alertado sobre a possibilidade da inclusão do nome da autora 

no SPC/Serasa. Pugna então, pela declaração de inexistência de débito, e 

ainda, indenização de cunho moral. Requer-se então, o ressarcimento de 

cunho material, bem como, a indenização pelos danos morais sofridos. 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. 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. 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. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante das supostas 

cobranças indevidas. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

contratação. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de prestação 

de serviços com assinatura idêntica à da parte autora, além de telas de 

seu sistema interno, apontando a existência de contratação. Insta salientar 

que é ônus da parte Requerente ao efetuar a contratação de serviços se 

atentar no que está contratando. 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. (...) Com fulcro no artigo 487, inciso 

I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 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. Preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO 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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012432-38.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AUGUSTO PERINOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (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. Em que pese a parte ROGERIO AUGUSTO 

PERINOTO, afirme tratar-se de IMPUGNAÇÃO à PENHORA, este limitou-se 

a arguir pela NULIDADE DE CITAÇÃO, motivo pelo qual recebo o presente 

como sendo EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Executada sustenta nulidade da citação e, por 

consequência, de todos os atos processuais até então, sustentando que 

nunca residiu na Rua dos Caladios, 103, Primaveras, Sinop/MT, onde 

ocorreu a citação em 22.10.2010; todavia, não trouxe aos autos nenhuma 

prova hábil, tal como comprovantes de energia elétrica, água, luz ou 

telefone, a comprovar que em tal período de tempo residia em endereço 

diverso. Ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, CPC. Não se 

vislumbra nulidade da citação, posto que esta está em observância ao 

Enunciado nº 5 do FONAJE que dispõe: A correspondência ou contra-fé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

à EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinando o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios, expedindo-se o competente ALVARÁ para levantamento 

dos valores penhorados no id nº 2075233 Intime-se a parte Requerente 

para que no prazo de 05 (cinco) dias informe nos autos os dados 

bancários em nome da parte Requerente, observando-se que a patrona, 

por tratar-se de advogada dativa não possui os poderes específicos para 

receber. Ante a atuação de advogado dativo na defesa dos interesses da 

parte Requerente, conforme id nº 11095396, em sede de cumprimento de 

sentença, fixo em 01 (uma) URH, expeça-se a competente certidão. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011277-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS MACHADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a 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 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAGANINI CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VM CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de execução em que a parte 

exequente foi devidamente intimada referente ao despacho de id:9968432 

para dar prosseguimento ao feito, porém deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, consoante certidão retro. O artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil assim dispõe: ?Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Sendo 

assim, competia ao exequente cumprir a decisão para prosseguimento da 

presente demanda, porém, este deixou transcorrer o prazo concedido 

sem qualquer manifestação. Cumpra registrar que as regras do 

procedimento comum aplicam-se subsidiariamente ao processo de 

execução, consoante art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção na forma 

do artigo alhures é medida imperiosa. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em 

seu artigo 2º os critérios que a postulação perante este juizado deve 

obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia processual. 

O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.? Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA OTT LELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA PAULUZE DA SILVA OAB - MT14348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que no trecho CAMPINAS-RECIFE, assim, ao 

chegar ao aeroporto a parte reclamante foi informada que seu voo estava 

cancelado e que o embarque aconteceria no outro dia. Para a surpresa da 

parte Reclamante, após o embarque e já dentro da aeronave FOI 

OBRIGADA A DESCER, juntamente com outros passageiros, sem qualquer 

justificativa aceitável – a verdade dos fatos é que ocorreu overbooking - 

deixando-a desamparada, sem hospedagem e alimentação, em uma cidade 

desconhecida. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise o mérito. A tese defensiva da parte 

Requerida não prospera. Em suas razões esta suscitou, à título de 

excludente de responsabilidade a necessidade de manutenção não 

programada das aeronaves que fizeram os voo cancelados. Isto porque a 

necessidade de manutenção não programada na aeronave o que, por si 

só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, determina 

que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de reacomodação, 

conclusão do transporte por outra modalidade ou reembolso. Contudo, 

pela prova constante nos autos verifica-se que a parte Requerida não 

ofertou qualquer possibilidade de realocação da parte Requerente em voo 

próprio ou de terceiro antes de fornecer a conclusão da viagem pela via 
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terrestre. Neste sentido, resta configurada a falha na prestação do 

serviço da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o entendimento do 

TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO 

DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA 

AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO 

– CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO 

MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE 

MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO 

LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização e 

responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos 

no pacote comercializado, tais como cancelamento de voo sem a prévia 

comunicação aos consumidores e ausência de assistência satisfatória. 

Devem ser excluídos da condenação ao pagamento de indenização por 

dano material, os gastos alegados e não comprovados pelos autores. A 

ocorrência de urgente manutenção na aeronave não configura hipótese 

de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios 

riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), de 

modo que não deve ser afastada a responsabilidade da empresa de 

aviação e da empresa de turismo, consequentemente, o dever de 

indenizar. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea e a 

empresa de turismo não demonstram que, prestados os serviços, o 

defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantida a 

indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

o Requerente 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 os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a parte Requerente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012519-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA CAIRES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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, discorrendo 

que está sendo cobrada por uma divida JÁ ADIMPLIDA, que em razão da 

má prestação de serviço das Requeridas, está tendo prejuízo de ordem 

moral. As Reclamadas por sua vez, apontam que o débito é devido 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. 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. 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. Insta salientar que a Requerente 

colaciona aos autos comprovantes de pagamento referente ao pagamento 

do débito discutido nesta lide. Assim, a Requerida limita-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 
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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 da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MACIEL DE OLIVEIRA (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)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

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 de telas de 

seu sistema interno com registros e informações, além de extrato de 

faturas além de contrato de prestação de serviços, 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 contudo, verifica-se dos autos 

que 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) 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. (...) PEDIDO CONTRAPOSTO Quanto 

ao pedido contraposto realizado pelo Requerido tenho que não assiste 

razão tendo em vista não haver nos autos documentos hábeis a 

comprovar a totalidade de dívida que fora requerida. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, via de consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011185-80.2014.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HOTTEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO DA SILVA MACIEL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de execução em que a parte 

exequente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante 

certidão retro. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim 

dispõe: ?Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Sendo assim, competia ao exequente 

cumprir a decisão para prosseguimento da presente demanda, porém, 

este deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação. 

Cumpra registrar que as regras do procedimento comum aplicam-se 

subsidiariamente ao processo de execução, consoante art. 318 do CPC, 

sendo assim, a extinção na forma do artigo alhures é medida imperiosa. 

Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os critérios que a 

postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais destaco 

a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do mesmo Diploma 

Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: ?Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.? Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando 

por algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, 

não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

custas ou despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013026-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE TAYNARA LOPES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 o débito é devido 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. 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008425-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BETANIA GAMELEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

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) 

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 

parte 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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AYLLA MACIEL DOS SANTOS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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: 1002103-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA 81152230930 (RÉU)

SANDRA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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: 1002729-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON THIAGO TAVARES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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: 1004077-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARTINS GRANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seus 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, 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. (...) “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$ 426,34 

(quatrocentos e vinte e seis reais, e trinta e quatro 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. Consigno a REVOGAÇÃO de 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: 1002074-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO SILVA (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:

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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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: 1008376-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, conforme registrado em 11/05/2018 às 11h06min. Estabelece o 

art. 51, I da Lei nº 9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 que os valores são devidos 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 391 de 473



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: 1002179-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANIEL ANTONINE VILALBA VENTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I 

da Lei nº 9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003724-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WAGNER FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

PEDRO WAGNER FERREIRA DOS SANTOS 84146770106 (RÉU)

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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, conforme id nº 12528556. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 
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9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013692-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que comprou passagens aéreas para, 

acompanhado de seu filho, viajarem em data de 19.07.2017, de Porto 

Alegre, RS, para Sinop, MT, com saída às 08hs46min e chegada ao 

destino final (Sinop) às 13hs35min. Ocorre que a reclamada vendeu mais 

passagens que os assentos disponíveis, sendo que na hora em que o 

reclamante chegou acompanhado de seu filho menor para fazer o seu 

check in foi informado pela requerida que não havia mais lugar no voo, 

porém seria realocado para outro voo O voo a que o autor e seu filho 

foram realocados chegou posterior a saída da conexão em Campinas, 

assim tendo o autor perdido sua conexão. Novamente o autor foi 

realocado para outro voo (voo 4283) com saída para às 14hs45min e 

chegada a Cuiabá para às 15hs55min, portanto posterior a saída do voo 

para a cidade de Sinop; O autor e seu filho somente foram embarcados 

para a cidade de Sinop, MT, no dia seguinte, 20.07.17, às 06hs, no voo 

2608, com chegada às 07hs20min. Quanto à preliminar de carência da 

ação em razão da falta de comprovante de residência, tenho que não 

assiste razão à Requerida tendo em vista a parte Autora já ter colacionado 

aos autos o comprovante de residência. Motivo pelo qual afasto tal 

preliminar. Passo a análise do mérito. A tese defensiva da parte Requerida 

não prospera. Quanto a não possibilidade de embarque no primeiro voo a 

Requerida confessa a falha na prestação de serviços em sua 

contestação aduzindo: ‘’Entretanto, devido à ocorrência de uma falha no 

sistema de reservas da empresa, a transação foi autorizada mesmo com 

os referidos assentos já ocupados por outros passageiros, e não pela 

ocorrência de overbooking, conforme aduz o Autor.’’ Referente a atrasos 

e cancelamento de outros voos em suas razões esta suscitou, à título de 

excludente de responsabilidade a necessidade de manutenção não 

programada das aeronaves que fizeram os voos cancelados. Isto porque 

a necessidade de manutenção não programada na aeronave o que, por si 

só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, determina 

que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de reacomodação, 

conclusão do transporte por outra modalidade ou reembolso. Contudo, 

pela prova constante nos autos verifica-se que a parte Requerida ofertou 

a realocação em outro voo contudo fez com que o Requerente chegasse 

somente um dia depois do programado. Neste sentido, resta configurada a 

falha na prestação do serviço da parte Requerida. Neste sentido 

destaca-se o entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

URGENTE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO COMPROVADA - 

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – 

FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO 

INTERPOSTO POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO 

PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR 

NASCIMENTO TURISMO LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do 

CDC, a empresa aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da 

ação de indenização e responde solidariamente por falhas na prestação 

dos serviços incluídos no pacote comercializado, tais como cancelamento 

de voo sem a prévia comunicação aos consumidores e ausência de 

assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação ao 

pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) o Requerente é razoável de acordo com as 

lesões que se pretendem combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Requerente 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011778-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUSA DOROTEU SILVA (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. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 
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e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006584-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMA BELARMINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. 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: 1002366-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, no momento da distribuição. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000631-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PELIZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, insurge-se o Requerente 

quanto a fatura do mês de Novembro de 2017 em razão de constar valor 

exorbitante muito superior à sua média de consumo. A Reclamada, por sua 

vez, alega que os valores são devidos e, ainda, que não há comprovação 

dos aludidos danos morais. É a síntese do necessário. Passo a análise do 

mérito. Na relação jurídica de direito material que a autora mantém com a 

concessionária de energia elétrica está ínsita uma relação de consumo 

consistente na prestação de fornecimento de energia. Assevero, porém, 

que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Pois bem, conforme 

se afere das contas juntadas pela requerente, sua média de consumo é 

muito inferior, sendo assim, é plausível sua irresignação. Logo, tenho que 

merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura do mês 

Novembro de 2017 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. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade na 

cobrança exorbitante dos serviços em apreço, permanece a reclamada no 

campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 333, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, a desconstituição da fatura litigada no valor de R$ 1.279,87 

(um mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos). No que 

tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos que 

a parte autora teve suspenso o fornecimento de energia elétrica 

indevidamente. A suspensão do fornecimento de energia elétrica afeta a 

dignidade da pessoa humana, pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se 

torna insalubre sem o gozo desse fornecimento necessário para nossa 

subsistência. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 
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narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

como INEXISTENTE a fatura referente ao mês 11/2017 no valor de 

R$1.279,87 (um mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos) e CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Reclamante 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, 

R$600,00 (seiscentos reais), via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE ALVES FERREIRA BERTINATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada em audiência de conciliação anterior, 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: 1000165-75.2018.8.11.0015

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:

DYONE SOUZA SALOMAO (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: 1002412-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO COUTO RAMOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003335-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES LORENZON (EXECUTADO)

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: 1002372-47.2018.8.11.0015

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:

JAKSIELI ALINE VIEIRA BENTO (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 
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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: 1008676-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. 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 

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: 8012472-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL OAB - MT10843-B (ADVOGADO)

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012472-10.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CAETANO REQUERIDO: 

NORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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, 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;” Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS proposta por 

JOSE CAETANO em face de NORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA – ME e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 

Afirma o autor que firmou com as empresas requeridas contrato de 

seguro de automóvel CHEVROLET, modelo S10 LT, de cor predominante 

branca, ano 2014, placas AYV0805, no dia 09/11/2015 e após feita a 

vistoria, este recebeu do corretor um boleto, no valor de R$1.010,20 (hum 

mil e dez reais e vinte centavos) com vencimento para o dia 16/11/2015, 

tendo como beneficiária a Seguradora requerida. Narra que no dia 

12/11/2015 seguia pela Rodovia Federal BR 364 quando a roda direita do 

veículo desprende-se do mesmo causando-lhe danos. Após a ocorrência 

do acidente, o autor efetuou o pagamento do boleto e procurou a 

seguradora para o início da regulação do sinistro. Porém obteve resposta 

negativa da mesma, pois sua proposta havia sido recusada. Desse modo, 

o autor efetuou três orçamentos para cobertura dos danos caudados, e, o 

de menor valor seria de R$ 32.237,87 (trinta e dois mil e duzentos e trinta e 

sete reais e oitenta e sete centavos), no entanto o autor teria conseguido 

um desconto, pagando apenas R$32.077,00 (trinta e dois mil e setenta e 

sete reais). Aduz que a parte Requerida não adimpliu com sua obrigação 

contratual não efetuando a cobertura do seguro o que acarretou 

despesas com o conserto do veículo. Inicialmente, rejeita-se a preliminar 

de Impossibilidade Do Deferimento Da Assistência Judiciaria Gratuita, visto 

que, no sistema dos juizados especiais a gratuidade na primeira fase do 

processo é regra, de modo que só na hipótese de interposição de recurso 

é que surge o interesse para se apreciar pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita. Igualmente, rejeita-se a ilegitimidade passiva 

arguida por ambas as rés. De acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, é solidária a responsabilidade daqueles que, de alguma 

forma, tenham participado da cadeia de consumo, conformidade disposto 

no art. 34 do CDC. Assim, como a corretora de seguros integra a cadeia 

de fornecimento de serviço, ela detém legitimidade passiva ad causam em 

demanda em que se postula a responsabilidade decorrente de acidente de 

veículo. No que tange ao interesse de agir, este será apreciado em 

conjunto com o mérito. Superada as preliminares passa-se ao mérito. É 

característica de todo contrato bilateral a existência de obrigações 

recíprocas; bem como deveres implícitos que decorrem das cláusulas 

pactuadas. Impende notar que muito embora tenha havido o pagamento 1 

hora após o sinistro o requerente tinha em mãos o contrato e a apólice do 

seguro, e, que informa que a vigência inicia a partir da vistoria, que se deu 

em 09/11/2015, sendo que o boleto ainda estava dentro do prazo de 

pagamento. Não menos importante, deve-se destacar que os seguros 

privados devem observar, dentre outras normas, as circulares emitidas 

pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP, e nesse pórtico, 

observando-se o teor da Circular nº 251/2004, tem-se que: Art. 2º A 

sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestar-se sobre a proposta , contados a partir da data de seu 

recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para 

alterações que impliquem modificação do risco. (...) § 4º Ficará a critério 

da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao 

proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a 

aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à 

comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa. 

(...) § 6º A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade 

seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação 

tácita da proposta. (...) Art. 8º. Os contratos de seguro cujas propostas 

tenham sido recepcionadas, com adiantamento de valor para futuro 

pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir 

da data de recepção da proposta pela sociedade seguradora, ressalvado 

o disposto no parágrafo 1º deste artigo. § 1º. Os contratos de seguros de 

automóveis terão início de vigência a partir da realização da vistoria 

exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação 

do seguro na mesma, sociedade seguradora, hipóteses em que 

prevalecerá o início de vigência definido no caput. § 2º. Exclusivamente 

para seguros de danos, em caso de recusa da proposta dentro dos 

prazos previstos no artigo 2º desta Circular, a cobertura de seguro 

prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que 

o proponente, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver 

conhecimento formal da recusa”. No que tange a recusa do 

seguro,verifica-se que a Carta Recusa foi enviada para o Autor no dia 

13.11.2015 e chegou para o Autor no dia 24.11.2015. De acordo com a 
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mensagem enviada pela própria Requerida Bradesco, o seguro estava 

vigente por 02 (dois) dias úteis após a carta de recusa, ou seja, até o dia 

15.11.2015 Dessa forma, como a Carta de Recusa foi enviada no dia 

13.11.2015 e o acidente ocorreu no dia 12.11.2015, o seguro estava 

vigente. No tocante aos danos morais estes não restam devidamente 

demosntrados, uma vez que a presente demanda configura-se como mero 

descumprimento contratual que por si só não se mostra apto a gerar os 

danos morais pretendidos. Ademais a parte Requerente não demonstra em 

que a divergência do pagamento teria causado de abalo moral. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente a pagar a 

Requerente a importância de R$ 32.077,00 (trinta e dois mil e setenta e 

sete reais), devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso e incidindo juros legais a partir da citação a título de 

indenização por DANOS MATERIAIS; 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. SINOP, 28 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ROSELI RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Não havendo arguição 

de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise 

do mérito. A parte Reclamante alega que no dia 18/12/2017 

aproximadamente as 15h00 da tarde a equipe da requerida dirigiu-se até 

sua residência e retirou alguns fios de seu padrão, deixando-os sem 

energia elétrica. Após diversas ligações, constrangimentos e 

aborrecimentos, a requerida enviou uma equipe ao local para fazer a 

religação, mas isso já era 01:00 (uma hora) da madrugada. A Reclamada, 

por sua vez, alega que tal fato gera apenas mero aborrecimento, não 

sendo capaz de dar ensejo ao dano moral. Contudo, a empresa não 

comprovou o alegado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do 

CPC, tendo em vista as diversas provas referente à suspensão do 

fornecimento de energia elétrica que o autor colaciona aos autos. Na 

relação jurídica de direito material que a autora mantém com a 

concessionária de energia elétrica está ínsita uma relação de consumo 

consistente na prestação de fornecimento de energia. Assevero, porém, 

que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade na 

suspensão dos serviços em apreço, permanece a reclamada no campo 

das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 333, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, a sua condenação pelos danos morais sofridos pelo Reclamante. No 

que tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos 

que a parte autora teve suspenso o fornecimento de energia elétrica 

indevidamente. A suspensão do fornecimento de energia elétrica afeta a 

dignidade da pessoa humana, pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se 

torna insalubre sem o gozo desse fornecimento necessário para nossa 

subsistência. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Reclamante a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 173630 Nr: 8861-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDASIO CARVALHO DA SILVA, 

RONEIDISON CARVALHO DA SILVA SIPIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ante a 

prescrição do crime narrado nesta ação penal, com a consequente 

extinção da punibilidade GILDASIO CARVALHO DA SILVA e RONEIDISON 

CARVALHO DA SILVA SIPIÃO.Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Em relação aos bens apreendidos à fl.36, desde 

já, determino a destruição. P. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192601 Nr: 14300-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO APARECIDO MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO APARECIDO MIRANDA DOS 

SANTOS, Cpf: 50942651480, Filiação: Maria das Dores Miranda e Jose de 

Freitas Santos, data de nascimento: 25/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66 8426-6805. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada para que compareça à 

secretária da 1ª Vara Criminal para que informe os dados da conta 

bancária a ser transferido o valor pago a título de fiança.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, adotando o entendimento 

jurisprudencial acima exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

DIEGO APARECIDO MIRANDA DOS SANTOS, ante a prescrição da 

pretensão punitiva pela pena em perspectiva quanto aos crimes tipificados 

no artigo 303, parágrafo único, e artigo 306 c.c artigo 298, inciso III, todos 

do Código de Trânsito Brasileiro. Em tempo, determino a devolução dos 

valores depositado a título de fiança, cujo comprovante encontra-se 

acostado à fl. 31, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal, 

devendo o réu ser intimado, para informar dados bancários para 

transferência dos valores. Todavia, transcorrido o prazo de 90 dias a 

partir do fim do prazo de intimação, sem o comparecimento do acusado ou 

representante legal para restituição dos valores, determino, desde já, a 

sua doação ao Conselho Comunitário desta cidade de Sinop/MT.

 Advertência: Não comparecendo em um prazo de 90 (noventa) dias, 

haverá a sua doação ao Conselho Comunitário de Sinop-MT.

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, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 25 de maio de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 282815 Nr: 17559-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR GARCIA SORRILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Considerando o teor da portaria nº 724/2018 – DGTH-PRES, a qual 

suspendeu o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso no dia 25/05/2018, redesigno o ato para o dia 17/07/2018, 

às 17h00min.

Comunique-se ao juízo deprecante a respeito da redesignação.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 299592 Nr: 8182-54.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR APARECIDO PEREIRA - 

OAB:11736

 Vistos,

 Considerando o teor da portaria nº 724/2018 – DGTH-PRES, a qual 

suspendeu o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso no dia 25/05/2018, redesigno o ato para o dia 16/07/2018, 

às 17h00min.

Oficie-se requisitando a presença da testemunha PM Cirano Ribas de 

Paula Rodrigues, para audiência redesignada.

Oficie-se ao juízo deprecante informando da redesignação, para que 

proceda a intimação da acusada.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 301995 Nr: 9604-64.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:20249

 Vistos,

 Considerando o teor da portaria nº 724/2018 – DGTH-PRES, a qual 

suspendeu o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso no dia 25/05/2018, redesigno o ato para o dia 27/07/2018, 

às 13h50min.

Expeça-se o competente mandado de intimação para a testemunha Ugo 

Ângelo Reck de Mendonça.

Oficie-se ao juízo deprecante informando da redesignação, para que 

proceda a intimação do réu.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 262165 Nr: 4951-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:15565/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para initimar os d. advogados do 

réu para que no prazo de cinco dias se manifestem nos termos do art. 422 

do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302003 Nr: 9613-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. advogada do réu 

Jhonny Dutra de Anchieta, para que no prazo de cinco dias apresente 

memoriais escrito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 270680 Nr: 10233-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE SANTOS DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 INTIMAÇÃO do advogado GETULIO GEDIEL DOS SANTOS para juntar aos 

autos procuração com poderes de receber e dar quitação à valores para 

receber.

Dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193141 Nr: 14892-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 398 de 473



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HENRIQUE FERREIRA SARAIVA, 

MARILENE XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT, TIAGO NATARI VIEIRA 

- OAB:15826/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO HENRIQUE FERREIRA 

SARAIVA, Cpf: 05452549145, Rg: 2585404-6, Filiação: Creoselina Ferreira 

Antunes e Antonio Raimundo Nascimento, data de nascimento: 

26/09/1995, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), garçon, 

Telefone 9602-2090-mãe e atualmente em local incerto e não sabido 

MARILENE XAVIER DOS SANTOS, Rg: 2219435-5, Filiação: Alexandrina 

Xavier dos Santos, data de nascimento: 30/05/1990, brasileiro(a), natural 

de Vera-MT, convivente, caixa, Telefone 6611-6606. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS SENTENCIADOS, acima qualificados, para que no 

PRAZO DE 90 DIAS COMPAREÇAM nesta secretaria a fim de retirar os 

bens apreendidos nos autos, send que o não comparecimento acarretará 

na doação dos mesmos pela Diretoria do Foro, se úteis, ou acaso 

inutilizáveis, serão destruídos.

Despacho/Decisão: Ação Penal- Código Apolo 193141Vistos.Diante do 

teor da certidão à fl. 193, restitua-se ao sentenciado Leonardo um 

capacete cor preta e um celular marca Samsung de cor preta, 

apreendidos à fl. 59.Quanto aos demais bens, intime-se a sentenciada 

Marilene, pessoalmente, para comparecer em Juízo e 

retirá-los.Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, acaso os 

sentenciados não compareçam ou não sejam localizados, determino sejam 

os bens doados pela Diretoria do Foro, se úteis ou, acaso inutilizáveis, 

destruídos, devendo a Senhora Gestora providenciar o 

necessário.Cumpridas as determinações acima e as constantes na 

sentença às fls. 172/178, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

anotações e baixas que se fizerem necessárias. Às providências.Sinop, 

19 de junho de 2017.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 28 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211810 Nr: 12403-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON BELARMINO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEISON BELARMINO DE SOUSA, Cpf: 

01941205119, Rg: 614103, Filiação: Maria de Sousa Belarmino e Antonio 

Belarmino Neto, data de nascimento: 19/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Tocantinopolis-TO, solteiro(a), topografo, Telefone 63-9959-3361. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O SENTENCIADO GLEISON BELARMINO DE SOUSA , 

Cpf: 01941205119, Rg: 614103, Filiação: Maria de Sousa Belarmino e 

Antonio Belarmino Neto, data de nascimento: 19/09/1985, brasileiro(a), 

natural de Tocantinopolis-TO, solteiro(a), topografo, Telefone 

63-9959-3361, Endereço: Rua Noema, N° 33, Cidade: Jaciara-MT, 

atualmente em local incerto e não sabido, PARA, NO PRAZO DE 90 

(NOVENTA) DIAS, TRAZER AOS AUTOS seus dados bancários e CPF, 

para levantamento dos numerários referente a fiança que pagou nos 

autos.

Despacho/Decisão: Após o trânsito em julgado, restitua-se integralmente 

ao acusado o valor depositado à fl. 23, pago a título de fiança, o qual 

deverá ser intimado por edital para trazer aos autos seus dados bancários 

e o seu CPF, no prazo de 90 (noventa) dias, para levantamento do 

numerário. Transcorrido o prazo acima fixado (CPP, artigo 122) sem 

comparecimento/manifestação, determino seja o numerário doado ao 

Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de praxe. 

Feitas as comunicações aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de vezo. Notifiquem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, esta para os fins do artigo 1.387, da 

CNGC/MT. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC. Publique-se. Cumpra-se. Sinop, 24 de abril de 2018. Débora 

Roberta Pain Caldas - Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 28 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315195 Nr: 17747-42.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO GOUVEIA 

DE ASSIS, para devolução dos autos nº 17747-42.2017.811.0015, 

Protocolo 315195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316117 Nr: 275-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BONASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL BONASSA, Cpf: 05612908903, 

Rg: 27570380, Filiação: Maria Zenaide Bonassa e Valdemar Bonassa, data 

de nascimento: 04/02/1987, brasileiro(a), natural de Galvão-SC, 

convivente, autonomo, Telefone 66-99629-4047. 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: Consta que no dia 09/11/2017, às 19h20min, na Rua das 

Avencas, Bairro Jardim das Oliveiras 2, nesta cidade e Comarca de 

Sinop/MT, o denunciado Rafael Bonassa, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcool, 

consoante no bolettim de ocorrência, teste etilômetro e depoimentos (fl 

06/07). Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, 

conduziu o veículo Motoneta Honda Biz, placa QBV-2485, cor branca, ano 

2017/2017, na Rua das Avencas, Bairro Jd das Oliveiras 2, ocasião em 

que se envolveu em um acidente de trânsito e foi abordado pela guarda 

municipal.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 316117Indiciado: Rafael 

BonassaVistos.Encontrando-se presentes os indícios da autoria e da 

materialidade, recebo a denúncia, em todos os seus termos e para todos 

os efeitos legais, contra Rafael Bonassa, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas dos artigos 306, da Lei n. 9.503/97 Encaminhe-se o 

presente inquérito policial ao cartório distribuidor, a fim de ser convertido 

em ação penal.Cite-se o acusado para oferecer resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que 

poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, 
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oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (CPP, artigo 396-A).Diante do disposto 

no artigo 1.373, §3º da CNGC/MT, determino que o senhor Oficial de 

Justiça indague o acusado se pretende constituir advogado ou que lhe 

seja nomeado um defensor público, fazendo-se necessário constar na 

certidão esta informação.Em não sendo ofertada a defesa por advogado 

constituído, ou havendo a informação acima citada, no sentido de que o 

acusado não tenha condições de constituir um advogado, o que deverá 

ser certificado, nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá 

outros dez (10) dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre 

Defensor Público deverá ser imediata, sem necessidade de nova 

conclusão dos autos.Na sequência, junte-se FAC desta Comarca e 

cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2013-GAB-2ª VCS e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao disposto no artigo 

89 da Lei n. 9.099/95. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à 

Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia.Proceda-se com 

a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.Sinop, 14 de 

março de 2018.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 24 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322719 Nr: 4781-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Apense-se o presente pedido de restituição de coisas apreendidas aos 

autos da Ação Penal Pública Cód. 312260, em trâmite por este Juízo.

Após, não havendo diligências pendentes nos autos da ação principal, 

dê-se vista ao Ministério Público, conforme já determinado em 11.4.2018 (f. 

06).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306222 Nr: 12398-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON LUCAS DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA APARECIDA CENEDESE 

- OAB:17823/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO a advogada do réu para, no prazo legal, 

ra-retificar as alegações finais, nos termos contido na decisão de f. 86.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr, JENIFFER CRISTINA HORA 

PEREIRA, inscrito na OAB/MT sob nº25.072, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº255469,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA 

, inscrito na OAB/MT sob nº9209, que tome ciência de que está disponível 

para carga os autos, que foi desarquivado sob código nº32561,na 

Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na Diretoria do 

Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

INTIMAÇÃO DO DR. JOSÉ WILSON MACOTA, OAB/MT N.º 7.481-B, tendo 

como Estagiária do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNIVAG, LUCILENE DE 

LYRA LIMA OAB/MT 20340-E, para que tome ciência de que os autos 

código n. º 80627, da Segunda Vara de Família da Comarca de Várzea 

Grande, encontra-se em carga para a Central de Arrecadação nesta 

Comarca desde o dia 26.03.2018, para onde foi remetido o pedido de 

solicitação de desarquivamento dos Autos protocolado no em 05/05/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008456-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMY BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN LORRAINY BEZERRA BRITO (RÉU)

 

Vistos. JOSEMY BRITO DA SILVA e KAREN LORRAINNY BEZERRA BRITO 

ajuizaram a presente homologação de acordo de Exoneração de 

Alimentos. Pois bem, considerando a manifestação de vontade exarada 

conjuntamente, conforme termos expostos na inicial e por preenchidos os 

requisitos genéricos (art. 104 CC/2002) e específicos (arts. 841 e 842 c/c 

art. 107 e art. 219 CC/2002), HOMOLOGO nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “B” do novo CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, nos termos do 

artigo 200 do CPC. Exonero o requerente JOSEMY BRITO DA SILVA da 

obrigação de prestar alimentos à sua filha KAREN LORRAINNY BEZERRA 

BRITO. Expeça-se ofício ao órgão empregador do requerente, a fim de que 

cesse o desconto em sua folha de pagamento dos alimentos referentes à 

sua filha KAREN LORRAINNY BEZERRA BRITO. Sem custas e sem 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 411524 Nr: 17491-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁECV, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:4871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a diligência do Oficial de Justiça foi 

negativa (fls.74/75), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 264033 Nr: 3280-10.2011.811.0002

 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: JJ, ANA LUCIA JOVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:OAB/MT 13.685, REJANE PADILHA 

DOS SANTOS - OAB:15.962, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - 
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OAB:OAB/MT 13372

 Vistos. Frutífera a audiência cumpra-se Sr. Gestor sentença Fls.(98/99) e 

remeta os autos ao arquivo.

Desta audiência saem as partes devidamente cientificadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400711 Nr: 11719-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJLDS, TRMM, FD"CJLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14247/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

I- Certificado o decurso do prazo do edital de citação, volte-me concluso.

II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007175-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. N. D. S. (RÉU)

J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

J. A. F. (TESTEMUNHA)

D. D. S. (TESTEMUNHA)

P. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Processo: 

1007175-49.2017.8.11.0002 Parte Autora: J. L. DA S. S. Parte Requerida: 

T. E. N. DOS S. e J. DE A. Data de Distribuição da Ação: 19/09/2017 

14:44:30. FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO JAMERSON DE 

ALMEIDA, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da 

ação Investigação de Paternidade 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, contestar a Ação, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. RESUMO DA INICIAL: 

Pretende o Requerente J.L. da S. S. ver reconhecida a sua paternidade em 

relação à menor S.V.N. de A., fruto do seu relacionamento com T.E.N dos 

S., consoante perícia médica realizada que confirmou a paternidade. 

VÁRZEA GRANDE, 29 de maio de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004358-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONCINA DE OLIVEIRA MOTA (RÉU)

 

PROCESSO : 1004358-46.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias, dê andamento ao feito sob pena de extinção. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004358-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONCINA DE OLIVEIRA MOTA (RÉU)

 

PROCESSO : 1004358-46.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias, dê andamento ao feito sob pena de extinção. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002077-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE PINHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA FERNANDA SANTOS DELMINIO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1002077-49.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 12987827, 13401246. 

Várzea Grande/MT, 26 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003792-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. C. (AUTOR)

K. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003792-29.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID13362640,13417672. 

Várzea Grande/MT, 28 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002036-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY AUXILIADORA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ESTER AUXILIADORA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MATEUS JOSE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

ORIONE JOSE DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

ROSILEY LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROSANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA DELFINA LEITE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1002036-82.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido de AJG. Nomeio 

inventariante a Sra. Rosely Auxiliadora de Arruda, independentemente da 

lavratura de termo de qualquer espécie. Todos os herdeiros são maiores e 

capazes, de modo que é possível o prosseguimento do feito na forma de 

arrolamento sumário. Deve a Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 

659 e seguintes do CPC: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, 

com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 

aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 
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único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 660. Na petição de inventário, que se 

processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da 

lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao 

juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos 

dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - 

atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. 

Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se 

procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 

662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no 

valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo 

administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos 

meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O 

imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 

fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 

herdeiros. Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a 

homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens 

suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de 

bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, 

regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá 

a avaliação dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o 

inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao 

inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 

aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou 

o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que 

oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em 

audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano 

todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Intime-se a Inventariante, por Advogado para atribuir 

valor a causa (art. 291, CPC). Após as providências que cabem aos 

interessados, certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos 

devidos, bem como a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda 

Pública Municipal, Estadual e Federal. Remeta-se o feito à Procuradoria do 

Estado, em virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Em seguida, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006592-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. F. (RÉU)

A. D. N. F. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006592-64.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Compulsando os autos, verifica-se que não consta a certidão 

atualizada de nascimento ou de casamento com averbação de separação 

ou divórcio, da requerente. A obrigação alimentícia dos AVÓS só é cabível 

se esgotados os meios para cobrá-la dos pais, o que sequer foi buscado 

nos autos. Dessa forma, deve-se excluir o avô paterno do pólo passivo da 

ação. A autora deve ainda especificar um valor ao bem imóvel que 

pretende partilhar. O valor da causa deve ser retificado, de acordo com o 

artigo 292, III e VI, do CPC. Intime-se a parte autora, por Advogado, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 18 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006371-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RAMOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATA DIVINA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 1006371-81.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRENE RAMOS DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: DONATA DIVINA DE 

CAMPOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) a quem possa interessar 

FINALIDADE: : (....)DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

DONATA DAVINA DE CAMPOS, qualificada nos autos, por incapacidade 

civil para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782[1] do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua filha, a 

requerente, IRENE RAMOS DE CAMPOS, também qualificada nos autos, 

que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a 

interditanda. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de 

custas. Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se” 

Várzea Grande-MT, 29 de Novembro de 2017. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito, , E para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. 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, Nercy 

Anchieta, Gestora Judiciaria digitei. VÁRZEA GRANDE, 29 de maio de 

2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 350897 Nr: 16492-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDSR, ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Defiro a AJG.

A petição inicial deverá ser emendada.

O rito da presente execução é incompatível com o das parcelas cobradas

Intime-se a parte exequente, via Advogada, para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 411594 Nr: 17528-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA LUCIA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

112. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil/2015.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 41).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285894 Nr: 4995-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPA, WPA, SEBASTIANA PEREIRA NERYS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8458/MT

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

100/105, ratificado pelo Ministério Público às fls. 108. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 P. R .I.

Isento de custas (fls. 25).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452903 Nr: 13183-93.2016.811.0002

 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: WLMCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RQDC, DCDRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por terceiro interessado.

Intimada por sua patrona, via DJE (fls. 44 e 50), bem ainda pessoalmente, 

o Inventariante quedou-se inerte (fls.47).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 19).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 385842 Nr: 2539-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSSC, ASSDC, ASSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 O feito encontra-se paralisado por falta de andamento.

A Defensoria Pública, que assiste a parte autora, diante das tentativas 

inexitosa de contato com sua assistida, requereu sua intimação pessoal 

(fls. 89).

 Intimada pessoalmente a representante das exequentes (fls. 93), esta 

permaneceu inerte.

A Defensoria Pública, primeiramente pugnou pela suspensão do feito (fls. 

95), e, decorrido o prazo, requereu seu arquivamento (fls. 98).

O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 100).

Assim sendo, diante da inércia da exequente, que demonstra a falta de 

interesse em prosseguir com o feito, bem ainda considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 20).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 274252 Nr: 17166-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSAM, NAM, ROSILDA JUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO RODRIGUES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 
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MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Diante do contido às fls.99, em consonância com o pleito do Ministério 

Público de fls. 101, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de 

execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo.

P. R. I.

Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao executado (fls. 59).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 117495 Nr: 18285-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ErpsmHMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silbenia Caldas Abreu - 

OAB:13337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa.

Ação foi proposta em data de 29/06/2009 (fls. 07).

Compulsando os autos, verifica-se que a ação objetiva ao cancelamento 

de benefício Previdenciário.

Entretanto, o processo em apenso de código 206338, foi extinção sem 

resolução do mérito por enércia da parte autora.

 Desta forma, houve a perda do objeto, sendo a extinção do feito medida 

que se impõe.

Em assim ocorrendo, com o fundamento art. 485, inciso VI, “ in fine”, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 206338 Nr: 2261-71.2008.811.0002

 AÇÃO: Cancelamento de Naturalização->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: EFDrPsmHMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silbenia Caldas Abreu - 

OAB:13337

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Cancelamento de Benefício Previdenciário c/c 

Liminar INITIO LITIS.

 A parte autora deixou de dar andamento ao feito, e, procurada no 

endereço informado nos autos, não foi localizada para intimação pessoal 

(fls. 289), bem ainda por sua patrona, via DJE, quedou-se inerte (fls. 287).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 229).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 264321 Nr: 3549-49.2011.811.0002

 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: JANETE MARQUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CATARINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:7917/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada aos 02/03/2011 (fls. 05).

Determinação de fls. 78, para que a Inventariante apresente as últimas 

declarações, a certidão de matrícula dos imóveis, a certidão de casamento 

do de cujus e a escritura pública de doação.

 Intimada por sua patrona, via DJE, a Inventariante quedou-se inerte (fls. 

79).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que nomeou a requerente como Inventariante, tornando 

sem efeito, em consequência, o Termo de Compromisso (fls. 32).

P. R. I.

Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 32).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 311774 Nr: 7841-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSO, ACDSO, JDSS, BCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7841-09.2013.811.0002.

Código nº. 311774.

 VISTOS etc.

Intime-se a exequente, pela Defensoria Pública para indicar bens passíveis 

de penhora, bem ainda informar o valor atualizado da dívida.

Indicados bens passíveis de penhora, expeça-se mandado para penhora 

e avaliação.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 110500 Nr: 6161-96.2007.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVALDO VIEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GUIOMAR LUIZA DE OLIVEIRA 

MARQUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO LEITE - 

OAB:OAB/MT 6.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

Intimado por sua patrona, via DJE para que cumpra com o determinado de 

fls. 108 verso o Inventariante quedou-se inerte (fls.109).

O Ministério Público pugnou pela extinção do presente feito (fls. 115 

verso), ante a sua inutilidade, eis que não há bem a partilhar.

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a inutilidade deste feito, não há 

alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

incisos III e VI, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 390233 Nr: 5480-48.2015.811.0002

 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: BENEDITA IRENE DE LIMA, WASHINGTON FRANCISCO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada aos 19/03/2015 (fls. 04).

Determinação às fls. 65, para que a Inventariante assine o termo de 

compromisso, o que não ocorreu.

O herdeiro nomeado em substituição, não cumpriu a determinação contida 

nos autos.

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que nomeou o requerente como Inventariante, tornando 

sem efeito, em consequência, o Termo de Compromisso (fls. 113).

P. R. I.

Isento de custas, face a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 256023 Nr: 13904-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SIDONIO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS etc.

Trata-se de processo que visa cobrança dos honorários advocatícios.

Intime-se o credor- Advogado- para indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 213821 Nr: 9210-14.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHSeo-rPsmDMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 A exequente parte autora deixou de dar andamento ao feito.

 Diante da tentativa de intimação pessoal da exequente se mostraram 

infrutíferas (fls. 123, 124,126 e 127), e sua patrona, intimada via DJE, 

quedou-se inerte (fls. 121).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 44).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280381 Nr: 24296-20.2011.811.0002

 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: ROSALINA CAVALCANTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO DE QUEIROZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALCA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 24296-20.2011.811.0002, 

Protocolo 280381, 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): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427122 Nr: 25740-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Embargos do Devedor.

A ação foi proposta em data de 11/12/2015 (fls. 04).

Na Ação de Execução de Alimentos processo código 394348 (fls. 62), a 

credora informou que o executado quitou o débito alimentar cobrado, o 

que motivou a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, “in fine”, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.
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Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 394348 Nr: 7987-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBSC, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, Faculdade Desembargador Sávio 

Brandão - OAB:

 VISTOS etc.

 Diante do contido às fls. 83 e em consonância com o parecer do Ministério 

Público de fls. 85, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de 

execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao executado (fls. 33, item “1”).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 410438 Nr: 16879-74.2015.811.0002

 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: RDPVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA EUNICE GONÇALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 18370, VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

Determinada a emenda à inicial.

A patrona retirou os autos em carga em data de 09/05/2016 e somente 

devolveu após a expedição de mandado de busca e apreensão em data 

de 20/10/2016, sem nada manifestar (fls. 76).

Assim sendo, considerando a inércia da autora, mesmo devidamente 

intimada por sua patrona, e, diante do não cumprimento do disposto no 

artigo 321, do CPC/2015, de rigor a extinção deste processo sem análise 

do mérito.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 330, inciso IV, parte final, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 65).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 338101 Nr: 6375-43.2014.811.0002

 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: CACILDA REGINA PEREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PAULO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALVES DA SILVA - 

OAB:9.076/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Alimentos.

A ação foi ajuizada em data de 02/05/2013 (fls. 02).

 O genitor da autora desta ação, noticiou a realização de acordo pelas 

partes (fls. 27). Contudo, em razão de não haver manifestação da autora, 

foi determinada a sua intimação acerca da avença e do interesse na sua 

homologação.

 Procurada no endereço informado nos autos, a autora não foi localizada 

para intimação pessoal, eis que os vizinhos mais próximos informaram não 

conhecê-la (fls. 49).

Em virtude do exposto, não havendo interesse da autora no 

prosseguimento do feito, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 370852 Nr: 20051-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHRG, JESSICA POLIANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO WESLEY GOMES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.Anote-se no APOLO e na capa dos autos que trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença.Pretende a parte 

exequente o processamento do feito pelo rito da coerção pessoal, eis que 

o executado encontra-se inadimplente, desde o mês de Junho/2015 a 

Janeiro/2016.Ocorre que o rito processual utilizado é incompatível com o 

das parcelas cobradas.Não obstante a incompatibilidade do rito 

processual utilizado pela exequente estabeleço o cumprimento de 

sentença pelo rito da coerção pessoal dos três últimos meses que 

antecedem o protocolo do pedido, ou seja, Janeiro/2017, Novembro e 

Dezembro/2016, e o rito da expropriação de bens compreenderá os 

meses de Junho/2015 a Outubro/2016.O artigo 531, § 2º, do Código de 

Processo Civil/2015, assim dispõe:Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.§ 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.§ 2o O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.Assim, cite-se 

o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º 

do NCPC).(...).A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim 

que informado este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, 

bem ainda protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro 

de proteção ao crédito. Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando 

informação a respeito de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, 

de imediato deve ser procedida a transferência do saldo, até o valor em 

execução, para conta judicial.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 

212, §§ 1º e 2°, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 442591 Nr: 8117-35.2016.811.0002

 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: KVAP, FGFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE ROCHA 

(UNIVAG) - OAB:, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481b

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 222140 Nr: 2369-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHASrpsgJCDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para informar a parte autora que os 

autos foram desarquivados e permanecerão disponíveis nesta Secretaria 

pelo prazo de 30(trinta) dias.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002861-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 21 de junho de 2018, ás 13:00 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002861-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 21 de junho de 2018, ás 13:00 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram tempestivas. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram tempestivas. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE ABREU E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 14 de junho de 2018, 13:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo 

Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009, devendo o 

periciado levar todos os documentos , atestados e exames 

complementares

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE ABREU E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 14 de junho 

de 2018, 13:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua 

Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – 

MT, 3641 7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos 

, atestados e exames complementares

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18771 Nr: 734-46.1992.811.0002

 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): CELSO SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALINE CARINE VALUTKY, para devolução dos 

autos nº 734-46.1992.811.0002, Protocolo 18771, 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404073 Nr: 13445-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MOREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:80.055-MG, Leonardo Fialho Pinto - 

OAB:108.654/MG

 CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 012/2018 - NUPEMEC, FICA AS 

PARTES INTIMADAS PARA PARTICIPA DO MULTIRÃO NO DIA 18/06/2018 

ÁS 09h00min NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DESSA COMARCA – 

CEJUSC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414689 Nr: 19199-97.2015.811.0002

 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: KEMUEL FARINELLI SERILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:

 CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 012/2018 - NUPEMEC, FICA AS 

PARTES INTIMADAS PARA PARTICIPA DO MULTIRÃO NO DIA 18/06/2018 

ÁS 12h00min NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DESSA COMARCA – 

CEJUSC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439640 Nr: 6596-55.2016.811.0002

 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: ROSIANE FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 012/2018 - NUPEMEC, FICA AS 

PARTES INTIMADAS PARA PARTICIPA DO MULTIRÃO NO DIA 18/06/2018 

ÁS 11h00min NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DESSA COMARCA – 

CEJUSC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325041 Nr: 21429-83.2013.811.0002

 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: MARGARETE PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XX INCORPORAÇÃO SPE LTDA, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, FABIANA 

FERNANDEZ - OAB:130.561, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 012/2018 - NUPEMEC, FICA AS 

PARTES INTIMADAS PARA PARTICIPA DO MULTIRÃO NO DIA 18/06/2018 

ÁS 12h30min NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DESSA COMARCA – 

CEJUSC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413502 Nr: 18609-23.2015.811.0002

 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: FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13.741, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - 

OAB:325.150/SP, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - 

OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, INGRID 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT16.622, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 012/2018 - NUPEMEC, FICA AS 

PARTES INTIMADAS PARA PARTICIPA DO MULTIRÃO NO DIA 18/06/2018 

ÁS 11h30min NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DESSA COMARCA – 

CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 117898 Nr: 2386-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Certifico que os embargos de declaração foi anexados tempestivamente. 

Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente para manifestar 

sobre os embargos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343270 Nr: 10495-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO AUGUSTO CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:17.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Processo nº 10495-32/2014. (Cód. 343270)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381408 Nr: 27808-06.2014.811.0002

 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: MAX JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Processo nº 27808-06/2014. (Cód. 381408)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393425 Nr: 7450-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:

 Processo nº 7450-83/2015. (Cód. 393425)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449156 Nr: 11459-54.2016.811.0002

 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: JOSE CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

24 DE MAIO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391845 Nr: 6463-47.2015.811.0002

 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: SILMAR PEREIRA DA SILVA

 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

 Processo nº 6463-47/2015. (Cód. 391845)
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Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

SILMAR PEREIRA DA SILVA em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 132 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 133 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 133, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE MAIO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435729 Nr: 4468-62.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PANTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 4468-62/2016. (Cód. 435729)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 

128/129, ciente que a inércia resultará na concordância e extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431379 Nr: 1758-69.2016.811.0002

 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: EDUARDO ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERRAZ TORRES NETO - 

OAB:OAB/MT 20.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo nº 1758-69/2016. (Cód. 431379)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

EDUARDO ALVES GUIMARÃES em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 84 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 86/87 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 86/87, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE MAIO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432784 Nr: 2644-68.2016.811.0002

 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: SIVONEIDE MARINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT 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

 Processo nº 2644-68/2016. (Cód. 432784)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo réu, argumentando 

que na r. sentença houve omissão por não ter sido fixada a correção 

monetária a contar do sinistro, mas sim do desembolso.

Nesse sentido, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios 

ofertados pelo réu para, reconhecer a omissão, alterando a parte final da 

r. sentença, que passará a ter a seguinte redação:

“Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC da data do evento 

danoso.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393427 Nr: 7452-53.2015.811.0002

 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: EDNA RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 7452-53/2015. (Cód. 393427)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por EDNA 

RODRIGUES NASCIMENTO em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 136 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, e por verificar que o credor manifestou-se pelo 

levantamento dos valores, logo, presumo sua aceitação.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 140, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE MAIO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425656 Nr: 24959-27.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO ELIAS DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo n° 24959-27/2015. (Cód. 425656)Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial.DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução.DESSA FORMA, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 

n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, 

e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC.Concedo o 

prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico.Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert:1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial.2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais?3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados.A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença.Deve ainda o autor, falar 

sobre os documentos juntados pelo réu às fls. 64/65.Intime-se.Cumpra-se.

(Assinado digitalmente por)Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 107087 Nr: 3080-42.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, EDGAR 

CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA, MARIA HELENA GIROTO 

COIMBRA, HELOIZA HELENA TEIXEIRA GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 Processo n° 130/07 (Cód. 107087)

Vistos...

À credora para impulsionar o feito, requerendo as diligências que entender 

cabíveis.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 256137 Nr: 13940-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, HELOIZA 

HELENA TEIXEIRA GIROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO MACEDO - 

OAB:MT 6.811-B, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670

 Processo n° 13940-97/2010 (Cód. 256137)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença. Deverão também ser alterados os polos e 

seus patronos, fazendo-se constar como credor a advogada Lucimar 

Cristina Gimenez, em causa própria, e como executada Comercial de 

Petróleo GFC Ltda. e Heloíza Helena Teixeira, representados pelo 

advogado Marcelo Barbosa Teixeira de Magalhães. Certifique-se.

Autorizado o parcelamento do pagamento dos honorários periciais após 

consentimento do Sr. Perito, os devedores depositaram na conta do expert 

a entrada de 30% sobre valor da proposta, deixando, contudo, de 

depositar as demais parcelas, ou seja, 04 (quatro) de R$ 1.396,50, mesmo 

depois de passados mais de 04 (quatro) anos, conforme requerimento de 

fls. 291, datado de 07.03.2014.

Assim, inobstante a certidão retro, determino a intimação dos devedores 

para depósito do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, 

devidamente atualizado, sob as penas da lei.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos, intime-se a parte executada para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que os executados poderão apresentar impugnação, 

nos termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437177 Nr: 5252-39.2016.811.0002

 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: LARI FERNANDO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 5252-39/2016. (Cód. 437177)

Vistos...

Ao réu para falar sobre o pedido de desistência feito pelo autor às fls. 

206.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440913 Nr: 7274-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MORAES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7274-70/2016. (Cód. 440913)

Vistos...

Determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova data para a 

realização da perícia.

Por verificar que a tentativa de intimação da parte autora quanto a data da 

realização da perícia restou negativa, conforme certidão de fls. 105, fica o 

advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o 

dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC.

Deve ainda o autor, nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a 

juntada de comprovante de endereço atualizado da parte autora.

Em sendo o laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de 

dez dias, e conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407043 Nr: 15152-80.2015.811.0002

 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: FERNANDO MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo nº 15152-80/2015. (Cód. 407043)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 23 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441739 Nr: 7640-12.2016.811.0002

 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: JONATHAN BELARMINO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos...

Determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova data para a 

realização da perícia.

Por verificar que a tentativa de intimação da parte autora quanto a data da 

realização da perícia restou negativa, conforme certidão de fls. 115, fica o 

advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o 

dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC.

Deve ainda o autor, nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a 

juntada de comprovante de endereço atualizado da parte autora.

Em sendo o laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de 

dez dias, e conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 22 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440911 Nr: 7272-03.2016.811.0002

 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: FELIPE AGUIAR DE ARRUDA

 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: PAULO VINICIO POUSO DE 

AQUINO - OAB:14.250-A

 Processo nº 7272-03/2016. (Cód. 440911)

Vistos...

Determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova data para a 

realização da perícia.

Por verificar que a tentativa de intimação da parte autora quanto a data da 

realização da perícia restou negativa, conforme certidão de fls. 73, fica o 

advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o 

dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC.

Deve ainda o autor, nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a 

juntada de comprovante de endereço atualizado da parte autora.

Em sendo o laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de 

dez dias, e conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 22 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380030 Nr: 26742-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE SANTANA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo n.º 26742-88/2014. (Cód. 380030)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ALCIONE SANTANA DA LUZ em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 166, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 170/171, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.
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Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 23 DE MAIO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 375910 Nr: 23695-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 23695-09/2014. (Cód. 375910)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 23 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294322 Nr: 14418-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DE OLIVEIRA

 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: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780-BA

 Processo nº 14418-37/2012. (Cód. 294322)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados nos autos 

indicados às fls. 92.

Feito isso, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 22 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435726 Nr: 4465-10.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL JOANA DE ARRUDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 4465-10/2016. (Cód. 435726)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 22 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431710 Nr: 1959-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1959-61/2016. (Cód. 431710)

Vistos...

Defiro o pedido de bloqueio do veículo descrito às fls. 39/40, através do 

sistema RENAJUD.

Para tanto, permaneçam os autos conclusos para as diligências 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 22 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000925-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000925-97.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA LUCIENE DA SILVA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos... Por verificar que a quantia decorrente de 

contrato de seguro de Vida não é considerada como herança, vez não 

integrar o acervo hereditário do falecido, hei por bem em determinar: I - 

que o autor, no prazo de dez dias, junte documento de renúncia expressa 

e específica do Seguro de vida, com firma reconhecida e assinado por 

testemunhas, ou por instrumento público (escritura de renúncia no Cartório 

de Notas) também com renúncia específica do Seguro de vida. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIDIA CORREA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000916-38.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 309.500,39; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANELIDIA 

CORREA PEREIRA Parte Ré: RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 29 de maio de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002503-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Y. M. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES OAB - 988.681.791-72 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002503-95.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 750,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: YURI MICHEL MENDES DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: ADRIANA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 29 de maio de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002755-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002755-98.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 20.745,39; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: DIEGO SANTOS DE FREITAS Parte Ré: RÉU: OI S.A 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 29 de maio de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 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 Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239001 Nr: 321-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMA IUNES QUITO, LUCIANO IUNES QUITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - 

OAB:6057, VALERY MARTINS DA ROCHA VERAS - OAB:OAB/MT 

12.793-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. VALERY 

MARTINS DA ROCHA VERAS, OAB-MT 12793-B, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, COMPAREÇA À ESCRIVANIA PARA ASSINAR O TERMO DE 

LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 254475 Nr: 12891-21.2010.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.D. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. RESENDE - OAB:6057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Tem-se que, o presente feito foi devidamente sentenciado à fl. 107, tendo 

sido julgado extinto sem resolução do mérito, haja vista a inércia da parte 

autora.

A requerente, por sua vez, se manifestou às fls. 110/114 alegando que a 

sentença deve ser considerada nula pelo fato de não ter sido devidamente 

intimado dos atos, pois houve alteração dos advogados do autor, 

conforme fls. 74/75.

No entanto, denota-se que a parte autora compareceu aos autos após a 

juntada de tal procuração, inclusive, informando quanto a distribuição da 

Carta Precatória, conforme fls. 95/97, deixando de alegar a sua ausência 

de intimação, não observando o teor do artigo 278, o qual prevê que a 

nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

De outro norte, não cabe a este juiz desconstituir a sentença proferida em 

primeira instância, devendo a parte promover o recurso pertinente.

Digne-se esta secretaria a alterar o Sistema Apolo, uma vez que a capa 

dos autos se encontra correta, para que os reais patronos da parte autora 

sejam intimados, observando a procuração de fl. 74.

No mais, considerando a certidão de fl. 108, determino que a parte autora 

seja devidamente intimada da sentença proferida à fl. 107, devolvendo-lhe 

o prazo recursal.

Decorrido o prazo, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416082 Nr: 19944-77.2015.811.0002

 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: ORLANDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA - SOCIEDADE 

HOSPITALAR CUIABANA S/A, MUNIL DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965, VANDERLEIA BATISTA TEODORO - OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524-B

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018 às 

15h20min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 88312 Nr: 9965-43.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBERTO MARTINS, JEAN CLEBER LOPES 

SCARMAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ROBERTO MALLMANN - 

OAB:OAB/RS22940, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:, ENIO 

BASSEGIO - OAB:OAB/RS 14.976, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:MT/ 9459, LAURA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA - OAB:8285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:1581-E/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o advogado do requerido 

Jean Cleber cobra os honorários de sucumbência arbitrados na sentença 

prolatada às fls. 124/127.

Pois bem. Nada obstante a expedição de intimação pessoal ao 

devedor/autor (fls. 140) para liquidação dos honorários, tem-se que a 

intimação para pagamento deve ser na pessoa do advogado. Assim, 

deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo para 

pagamento (decisão de fls. 136).

 Caso não tenha efetuada a publicação da decisão, deverá ser publicada 

para o início da contagem do prazo para pagamento, nos termos do art. 

523 do Código de Processo Civil.

Com a certificação, conclusos para apreciação do petitório de fls. 145/146 

e 148.

Conserte a capa dos autos fazendo constar como exequente Luiz Carlos 

Ribeiro Negrão e como executado Omar Scherer.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310427 Nr: 6476-17.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, etc.

Verifica-se que o perito declinou de sua nomeação para realização da 

perícia, conforme fl. 107.

Sendo assim, nomeio em substituição o perito grafotécnico, ALCIDES 

LIBERALI, Rua Desembargador José de Mesquita, 255, Ed. Sunset 

Boulevard, Apto 2003, Araés, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 99988-6446, e-mail: 

liberali@gmail.com, para realização da perícia deferida à fl. 64/65.

 Registro que o despacho saneador determinou que o pagamento dos 

honorários serão suportados pela parte autora e devido ao fato desta ser 

beneficiária da justiça gratuita o valor deverá ser adiantado pelo Estado 

através de certidão de crédito, cujo montante fixo em R$1.000,00 (mil 

reais).

Intime-se o perito, ora nomeado nesta decisão, para que informe se aceita 

o encargo e quanto a possibilidade de realização da perícia em cópia do 

contrato, uma vez que a empresa ré já informou não dispor da via original 

da avença. Prazo 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342820 Nr: 10159-28.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 Vistos, etc.

Verifica-se que o perito nomeado informou sua impossibilidade em realizar 

a perícia, conforme fl. 96.

Sendo assim, nomeio o perito grafotécnico, ALCIDES LIBERALI, Rua 

Desembargador José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, Apto 2003, 

Araés, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 99988-6446, e-mail: liberali@gmail.com, para 

realização da perícia deferida à fl. 77.

 Registro que o despacho saneador determinou que o pagamento dos 

honorários serão suportados pela requerida.

 Intime-se o perito, ora nomeado nesta decisão, para que informe se aceita 

o encargo e se manifeste quanto as determinações contidas na decisão 

de fl. 77, encaminhando-se cópia para ciência da expert.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376082 Nr: 23825-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA, JOSÉ 

MAURO MIRANDA, CACILDA MIRANDA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M. CORREA DA COSTA 

- OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em consulta ao Sistema BacenJud nos termos postulados às fls. 74, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Consigno que a na consulta Infoseg da Justiça Eleitoral obteve-se como 

domicilio fiscal dos sócios da empresa requerida o mesmo constante dos 

autos, donde já restou frustrada tentativa de citação, consoante se 

observa da certidão de fls. 68.

Em assim sendo, expeça-se novo mandado de citação aos sócios da 

executada JOSÉ MAURO DE MIRANDA e CACILDA MIRANDA DE 

ALCÂNTARA no endereço mais recente, qual seja, Rua Aquilino Roberto, 

nº 21, Jardim Paula I, Várzea Grande/MT.

Caso negativa a certidão do Sr. Oficial de Justiça, expeça-se ofícios às 

empresas ENERGISA e DAE, devendo a exequente trazer aos autos 

endereço para expedição das correspondências. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320576 Nr: 16979-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASTDO, KATIA DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Campos 

de Paula - OAB:7561

 Vistos etc.

Considerando que o autor se trata de menor representado por seus 

genitores, abra-se vistas ao Ministério Público para que este se manifeste. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Após retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 23442 Nr: 3144-96.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOGRÃO - ASSESORIA E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO - 

OAB:11971/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 827, verifico ser cabível o sobrestamento do 

processo.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) 

ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se o douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do NCPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348493 Nr: 14662-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE, 

GILDETE CLARINDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEULER BENEDITO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do 

CPC, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de R$1.346,87 (mil, 

trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente as 

taxas condominiais do período de 10.12.2013 a 10.06.2014, e aquelas 

vencidas no decorrer do processo, acrescidas de juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, contados a partir do vencimento de cada 

parcela, acrescidos de multa moratória de 2%, conforme previsão do 

artigo 1336, § 1º, do Código Civil e do art. 323 do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.No entanto, fica suspensa a cobrança de acordo com o art. 98, § 

3º, do CPC, haja vista ser o requerido beneficiário da justiça gratuita. 

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235741 Nr: 15650-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO 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: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Primeiramente, deverá ser excluído do polo passivo os executados 

que a parte exequente desistiu (decisão de fls. 276/277).

2 – Com relação ao petitório de fls. 283, consigno que referido pedido já foi 

apreciado na mesma decisão e também não fora cumprido.

 3 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326874 Nr: 23200-96.2013.811.0002

 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 MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - OAB:SP 

157.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 150), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 152v, 

eis que incontroverso.

2 - Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC, acerca da transferência efetuada.

3 - Por outra banda, considerando que a credora cobra valor 

remanescente do débito, requerendo o cumprimento da sentença, 

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 NCPC.
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 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).

 4 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

5 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 336552 Nr: 4974-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTG - INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 40. Em assim sendo, oficie-se à Junta Comercial 

do Estado do Paraná, requisitando a última alteração contratual da 

requerida MTG – INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA - ME, considerando 

para a citação o endereço indicado pelo patrono ao final desta petição. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Com a resposta nos autos, vista à instituição requerida para manifestação. 

Prazo: 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 304832 Nr: 450-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi reformada na Instância Superior, e a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344033 Nr: 11106-82.2014.811.0002

 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: JOÃO BATISTA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, 

BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:MT 17.995/O, PAULA DANIELLE FORTES 

BENTO - OAB:21598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos etc.

João Batista Lopes ajuizou Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c de 

Indenização por Danos Morais em face do Novo Mundo Móveis e Utilidades 

Ltda e Banco Losango S/A, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, o requerente e o requerido Novo Mundo Móveis 

e Utilidades Ltda firmaram acordo extrajudicial, conforme informado às fls. 

96/97, pugnando pela extinção do processo com relação a esse 

requerido.

O comprovante do cumprimento do ajuste encontra-se destacado às fls. 

99.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre o autor e 

Novo Mundo versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com relação a parte requerida Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo com 

relação ao requerido Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda, procedendo as 

anotações necessárias, principalmente na capa dos autos.

P. I. e Cumpra-se.

Pois bem. O feito continua com a tramitação normal com relação ao 

requerido Banco Bradesco S/A (Banco Losango S/A).

Desta feita, dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte autora para 

querendo, apresente, impugnação à contestação. Prazo: 15 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 231525 Nr: 11661-75.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANULFO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:MT/ 7253-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 121, uma vez que não há que se falar em 

lavratura de escritura do imóvel, pois já foi comprovado nos autos o 

registro de propriedade do bem em favor da autora, conforme fls. 116/117.

Sendo assim, arquive-se os autos.

 Sem custas, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248817 Nr: 8399-83.2010.811.0002

 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: MARIZA FERREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONACORDI & LEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De tal modo, não se obtendo êxito na localização da requerida nos 

endereços informados e constante nos cadastros da receita, é possível a 

citação por edital nos termos do com artigo 257 do Novo Código de 

Processo Civil.Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão que indeferiu o requerimento de citação por edital dos sócios da 

parte executada. 2 - Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas 

frustradas, tanto da empresa devedora como de seus sócios, sendo certo 

que o Oficial de Justiça certificou, em cada oportunidade, que os 

devedores seriam desconhecidos no local ou teriam encerrado suas 

atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no 

artigo 231 acima transcrito, não havendo porque não se proceder à 

citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226 , Relator: 

Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de 

Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Novo Código de Processo Civil, e 

determino a citação por edital da requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

de acordo com artigo 257, III, do referido Código. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, 

do NCPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.No mais, desentranhe-se o documento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 417 de 473



fls. 44, posto que é estranho aos autos, juntando-o ao respectivo 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216112 Nr: 11499-17.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331883 Nr: 628-15.2014.811.0002

 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: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA MARIA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte autora 

(fls. 93/97), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos termos 

do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, abrindo-se vista à douta defensora pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259167 Nr: 18493-90.2010.811.0002

 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: ACLDM, THAISE LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO BELA VISTA - PIRACANJUBA, 

Padaria e confeitaria LS Ltda, CASA DOMINGOS - IRMÃO DOMINGOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH M. MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672, franco mautone - OAB:30324OABSP, 

FRANCO MAUTONE JUNIOR - OAB:214728oabsp, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4094/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251197 Nr: 10496-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda a juntada do ARMP concernente a carta de citação 

de fls. 221.

Sendo negativa, conclusos para apreciação do petitório de fls. 224/225.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441227 Nr: 7400-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, deverá ser cadastrada no Sistema Apolo a advogada 

subscritora da petição de fls. 68, a fim de que seja intimada para 

regularizar a representação processual da parte executada, juntando aos 

autos procuração e atos constitutivos da empresa. Prazo: 10 dias.

 2 - Independentemente do cumprimento do item acima, certifique-se 

quanto à interposição de embargos.

3 – Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

requerimento de parcelamento efetuada pelo devedor às fls. 68 e/ou 

requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 107076 Nr: 3099-48.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA. 

(POSTO SHOPPING), EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA, 

MARIA HELENA GIROTO COIMBRA, HELOÍSA HELENA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA DORILEO CANDIDO - 

OAB:10979, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:MT/1.009-B, 

MARCELO ANGELO DE MADEDO - OAB:6.811-B, MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 Vistos etc.

Considerando que, durante a fluência do prazo para manifestação acerca 

do laudo pericial acostado às fls. 291/314, restou nitidamente comprovada 

a indisponibilidade dos autos ao advogado da parte exequente, em razão 

de se encontrarem em carga à advogada da parte executada, Tallita 

Carvalho de Miranda, posto que retirou carga dos autos em 09.02.2018, 

procedendo a devolução somente dia 15.02.2018, conforme comprovado 

pelo Sistema Apolo, caracterizando a justa causa, prevista no art. 223 do 

CPC, ou seja, um evento alheio à vontade da parte e que a impediu de se 

manifestar nos autos a tempo e modo devidos.

 Em sendo assim, restituo o prazo à parte exequente para que se 

manifeste acerca do laudo pericial. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220030 Nr: 279-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAHIM CALIXTO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De tal modo, não se obtendo êxito na localização da requerida nos 

endereços informados e constante nos cadastros da receita, é possível a 
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citação por edital nos termos do com artigo 257 do Novo Código de 

Processo Civil.Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão que indeferiu o requerimento de citação por edital dos sócios da 

parte executada. 2 - Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas 

frustradas, tanto da empresa devedora como de seus sócios, sendo certo 

que o Oficial de Justiça certificou, em cada oportunidade, que os 

devedores seriam desconhecidos no local ou teriam encerrado suas 

atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no 

artigo 231 acima transcrito, não havendo porque não se proceder à 

citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226 , Relator: 

Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de 

Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Novo Código de Processo Civil, e 

determino a citação por edital da requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

de acordo com artigo 257, III, do referido Código. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, 

do NCPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268064 Nr: 15634-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que, na certidão de fl. 102 o Oficial de Justiça 

informa que não foi possível a citação do requerido devido ao fato da 

porteira que dá acesso ao lote reivindicado estar fechada com cadeado, 

conforme registro fotográfico de fl. 103.

Tem-se que, o Oficial de Justiça em sua certidão requer que seja 

determinado o arrombamento do cadeado para cumprimento da citação.

Pois bem. O arrombamento pretendido para cumprimento da citação é 

incabível, pois não há previsão legal para tanto, motivo pelo qual INDEFIRO 

o pedido.

 No mais, consigno que é incumbência do Oficial de Justiça informar 

adequadamente na certidão quanto à ausência ou ocultação da parte ré 

do imóvel reivindicado e, quando, por 02 (duas) vezes, houver procurado 

o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo 

suspeita de ocultação deverá proceder à citação por hora certa, nos 

termos do artigo 252 do CPC.

Desentranhe-se o mandado dos autos para nova tentativa de citação do 

réu ou eventual terceiro estranho a lide que esteja na posse do imóvel 

reivindicado, devendo o Sr. Meirinho informar o estado do lote, se há 

edificações, se aparentemente encontra-se ocupado ou se está 

abandonado.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 77615 Nr: 11654-25.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIANO SANQUITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D´ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉSAR G. 

PARREIRA - OAB:OAB-MT 6265

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 153, intime-se o credor/exequente a se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

(dez) dias.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440914 Nr: 7275-55.2016.811.0002

 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: VALDECI JOSE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Certifique-se quanto à apresentação de contestação pela parte ré.

Apresentada a peça defensiva, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401071 Nr: 11916-23.2015.811.0002

 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: LARISSA SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial resolvendo o mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, por conseguinte, condeno a 

demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor 

da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268053 Nr: 14733-02.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE EVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - 

OAB:10842, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Considerando que o acórdão de fls. 163/172, o qual confirmou os termos 

da sentença de fls. 121/126, transitou em julgado (certidão fls. 174).

 Arquivem-se os autos, procedendo as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 525921 Nr: 1933-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIAMCE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES (BI LINK 

SYSTEMS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARQUES - 

OAB:25.293/GO, RICARDO AZEVEDO FERNANDES - OAB:16582-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento provisório de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil 

(art. 520, § 2º, do CPC).

Com efeito, se o executado comparecer tempestivamente e depositar o 

valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como 

incompatível com o recurso por ele interposto (art. 520, §3º, do CPC).

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 (artigos 520, §1º e 525, CPC).

 Proceda a habilitação do advogado da parte executada, conforme 

procuração acostada às fls. 07.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 112485 Nr: 8057-77.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALINO MANOEL DA SILVA, MAIZA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES FILHO - 

OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

ACHOVE - OAB:6325 - OAB/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT

 Vistos etc.

Considerando que o acórdão de fls. 147/153, o qual confirmou os termos 

da sentença de fls. 61/65, transitou em julgado (certidão fls. 154).

 Arquivem-se os autos, procedendo as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317590 Nr: 14390-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA LÉIA DA SILVA, MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO, 

T. DA S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade do cumprimento do alvará expedido às fls. 265. 

Oficie-se ao Banco do Brasil a fim de que proceda a transferência do 

valor de R$ 4.000,00 da conta de titularidade da menor/autora para a 

Conta Única do TJMT.

Com o valor vinculado, proceda a transferência à Instituição de Ensino.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 10145 Nr: 1874-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZALTINO MANOEL METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Souza Campos - 

OAB:12513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 225, verifico ser cabível o sobrestamento do 

processo.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) 

ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se o douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do NCPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 249473 Nr: 8948-93.2010.811.0002

 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: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO PANTANAL LTDA, PANTANAL 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:2.814, JONES SOUZA VELHO - OAB:10.715-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Débito c/c Pedido Condenatório 

por Perdas e Danos proposta por Carvalima Transportes Ltda. em 

desfavor de Frigorifico Pantanal Ltda e Pantanal Indústria e Comércio de 

Carnes Ltda, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

intimado (fls. 90) para se manifestar acerca da decisão de fls. 88, a fim de 

dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte.

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal à parte 

requerente, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento 

ao feito, sob pena de extinção (fls. 92). Na ocasião, obteve êxito em sua 

diligência, procedendo à intimação de Valdecir Manoel Ferreira, diretor 

administrativo da empresa autora, conforme devidamente certificado às 

fls. 95.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada na pessoa de seu 

representante legal, conforme certificado às fls. 96.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 
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baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295772 Nr: 16037-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos etc.1 - (...)Em análise a impugnação ao cumprimento apresentada 

constata-se que o autor, no cálculo às fls. 473, utilizou como termo inicial 

dos juros moratórios 23.12.2006, e o banco/executado utilizou o termo 

inicial dos juros moratórios e correção monetária a data da sentença 

(10.09.2013).Destarte, a sentença prolatada às fls. 98/100, condenou a 

instituição bancária ao pagamento de R$ 12.000,00 à título de danos 

morais, estipulando que a correção monetária seria reajustado pelo índice 

INPC a partir do arbitramento (04.09.2013) e os juros de mora a partir do 

evento danoso (inclusão no SERASA – 06.06.2007 – fls. 27) + 10% 

relativo aos honorários sucumbenciais.Assim, tem-se que o cálculo trazido 

pela parte executada apresenta defeito, pelo que rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença.Sim. O feito deve ser remetido ao Contador 

Judicial para elaboração correta do cálculo, devendo os parâmetros para 

atualização do débito ser procedida de acordo com a parte destacada 

supra, usando como termo final do cálculo a data do depósito efetuado às 

fls. 476, qual seja, 14.03.2018.Insta frisar ainda que os valores constantes 

na Conta Única do Poder Judiciário são atualizados de forma automática, 

não sendo cabível sua atualização com incidência de juros e correção 

monetária.Arbitro honorários sucumbenciais em favor do 

impugnado/credor no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o 

zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Com a 

estimativa nos autos, conclusos para as deliberações pertinentes. 2 – 

Liberem-se em favor do Banco executado os valores penhorados às fls. 

111, zerando a conta, devendo trazer aos autos dados bancários para 

tanto. 3 – Proceda a transferência em favor da parte autora do valor de R$ 

26.356,45, referente ao depósito efetuado às fls. 476, eis que 

incontroverso.4 - Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, 

§ 3º, da CNGC, acerca da transferência efetuada.5 - Intimem-se e cumpra, 

com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206528 Nr: 2507-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DUTRA - METALÚRGICA 

CATARINENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha 

atualizada do débito e requerer o que entender de direito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 525835 Nr: 1893-13.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DUTRA - METALÚRGICA CATARINENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos.

Recebo os presentes embargos para processamento, uma vez que são 

tempestivos, conforme certidão de fls. 12.

 Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 

920, inciso I, do CPC) com as advertências do artigo 344, do CPC, bem 

como consignando que deverá indicar e justificar as provas que pretende 

produzir.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428071 Nr: 26306-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREIDE DA COSTA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos formulados pelo autor para: a) Ratificar a tutela 

provisória concedida às fls. 66/67, reconhecer a negativação indevida e 

determinar a exclusão definitiva dos dados do autor por parte da 

requerida;b) Condenar a parte ré ao pagamento da importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros legais de mora a partir do 

evento danoso levando-se em conta a data da negativação (Súmula STJ n. 

54), corrigidos monetariamente (INPC) a partir da prolação da sentença.c) 

Reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da instituição 

bancária requerida, as parcelas inadimplidas deverão ser cobradas na 

forma contratada e nas mesmas condições estabelecidas no contrato 

pactuado, devendo para tanto proceder com o abatimento dos valores já 

pagos, sem incidência de encargos contratuais, posto que o 

inadimplemento não se deu por culpa do autor.Arbitro os honorários de 

sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, ponderando o zelo 

do profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC e, considerando a 

sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários 

advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte 

responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e 

a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento). Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268084 Nr: 15613-91.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que na primeira diligência realizada no 

imóvel reivindicado verificou-se a ausência do ocupante (certidão de fl. 

42), posteriormente em nova diligência o bem foi devidamente descrito pelo 

Oficial de Justiça, demonstrando que inexistem moradores no local, pois 

há apenas uma cerca e uma casa inacabada sem reboco ou cobertura 

(certidão de fl. 56).

Considerando a dificuldade do autor em informar o CPF do requerido não 

há possibilidade de realização de pesquisa via Sistema Infoseg, conforme 

já informado à fl. 51, faz-se pertinente o deferimento de citação por edital, 

pois o que se verifica é o abandono do imóvel no curso da ação.
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DEFIRO o pedido de fls. 52/53, com fulcro no artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do requerido Luiz Carlos 

Fernandes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso 

na META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268938 Nr: 13699-89.2011.811.0002

 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: VALDECI MILITÃO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SANTANA SILVA - 

OAB:21438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilberto badaró de almeida 

souza - OAB:22772BA

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o deferimento da produção 

de prova testemunhal requerida pela empresa ré e até a presente data não 

foi cumprida a determinação de fl. 90, cujo teor foi reiterado à fl. 120.

Sendo assim, digne-se esta secretaria a expedir Carta Precatória para 

oitiva da testemunha arrolada pela requerida à fl. 89.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso 

na META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327009 Nr: 23343-85.2013.811.0002

 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: LIDIANE ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL 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:13.431-B

 Vistos, etc.

Verifica-se que o perito quedou-se inerte quanto à sua nomeação, 

conforme certidão de fl. 88.

Sendo assim, nomeio em substituição o perito grafotécnico, ALCIDES 

LIBERALI, Rua Desembargador José de Mesquita, 255, Ed. Sunset 

Boulevard, Apto 2003, Araés, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 99988-6446, e-mail: 

liberali@gmail.com, para realização da perícia deferida à fl. 76/77.

 Registro que o despacho saneador determinou que o pagamento dos 

honorários serão suportados pela parte autora e devido ao fato desta ser 

beneficiária da justiça gratuita o valor deverá ser adiantado pelo Estado 

através de certidão de crédito, cujo montante foi fixado em R$1.000,00 (mil 

reais).

Intime-se o perito, ora nomeado nesta decisão, para que informe se aceita 

o encargo e quanto a possibilidade de realização da perícia em cópia do 

contrato, uma vez que a empresa ré já informou às fls. 82/86 que não 

dispõe da via original da avença, encaminhe-se cópia da decisão de fls. 

76/77 para ciência do expert quanto ao quesito elaborado pelo juízo e aos 

prazos delineados. Prazo 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 210520 Nr: 6130-42.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TEREZINHA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, NATALYE NAZARE DANTAS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 15.958

 Vistos etc.

Nada obstante a parte interessada trazer a planilha dos bloqueios judiciais 

(fls. 438), novamente este juízo efetuou consulta no SisconDJ e não 

localizou qualquer bloqueio no valor de R$ 27,00.

A fim de exaurir qualquer dúvida se há ou não o bloqueio de R$ 27,00 

vinculado a este feito, no Banco Santander, com o protocolo nº 

20090002256435, referente ao processo nº 6130-42.2008.811.0002 

(316/2008 – número antigo) – Id. 210520, oficie-se à Conta Única para 

proceder a consulta e se manifeste à respeito.

Acaso exista o bloqueio, solicite-se à Conta Única a vinculação a este 

processo, para posterior liberação.

Com a informação nos autos, intime-se a instituição bancária, retornando 

os autos ao arquivo, se for o caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399619 Nr: 11142-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDA CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 48/49, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405514 Nr: 14230-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 48/49, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105856 Nr: 1997-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.
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Para apreciação do requerimento formulado às fls. 4105/109, necessário 

se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248327 Nr: 7986-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLASCO E MENEZES AMORIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-OAB-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não foi tentada citação da parte executada no novo 

endereço fornecido pelo exequente às fls. 34, postergo a apreciação do 

petitório de fls. 46, caso a diligência torne negativa.

 Assim, deverá o credor efetuar depósito da diligência para cumprimento 

do mandado de citação. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 335452 Nr: 3924-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ODONTO-HOSPITALARES LTDA-EPP, NARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.826-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMIDY OMAR SAFADI 

KASSMAS - OAB:44.400

 Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo para a Junta Comercial do Estado do 

Paraná trazer aos autos os documentos solicitados pela expert, e diante 

do requerimento da parte autora às fls. 541/542, intime-se a Sra. Perita 

Judicial nomeada para que se manifeste acerca da possibilidade da 

realização da perícia sem os documentos solicitados. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299202 Nr: 19778-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração proposta por Hiroshi Okajima e Vera 

Lúcia Lopes Okajima em desfavor de André de Godoy, ora ocupante do 

lote 01 da quadra 31, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Devidamente citada, a parte requerida deixou contestar a presente 

demanda, tendo sua revelia decretada na decisão de fl. 62.

Instada a se manifestar quanto as provas que ainda pretende produzir a 

parte autora requereu pela prova testemunhal à fl. 64.

No mais, não vislumbro, neste momento processual, nulidades a declarar 

nem irregularidades para sanar.

DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto 

controvertido: a) a comprovação da posse anterior da parte autora.

1. Defiro a produção de prova pugnada pela parte autora consistente na 

oitiva de testemunha.

2. Designo o dia 19 de setembro de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento, já tendo o autor apresentado o rol de 

testemunhas à fl. 64.

A intimação da testemunha arrolada nos autos pela parte deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440840 Nr: 7219-22.2016.811.0002

 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 ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MOBILIÁRIOS 

URBANO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:OAB/MT15.936, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Paraná Comércio de Materiais 

Elétricos e Serviços Ltda em desfavor de Rizzo Comércio e Serviço de 

Mobiliários Urbano Eireli, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 42/43), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas nos termos do art. 90, § 2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339934 Nr: 7907-52.2014.811.0002

 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: ADALTO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOANI & MANTOANI LTDA - EPP, VILAMIR 

JOSE MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B

 Vistos etc.

Em cumprimento a decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Privado do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual, a unanimidade 

deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1010360-04.2017.8.11.000, 

passo a proceder as seguintes deliberações.

1 - Acolho o pedido de denunciação à lide (fls. 142/146) no prazo de 

defesa (CPC, art. 126), via de consequência, determino a citação do 

denunciado para contestar, no prazo legal, sobrestando-se o processo.
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O denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no art. 

126 c/c art. 131 do NCPC, sob pena de a ação prosseguir somente contra 

ele.

2 – Por corolário lógico, torno nula a decisão de fls. 191/192 referente à 

parte do saneamento do processo, a audiência de instrução realizada às 

fls. 209/210 e os memoriais finais apresentados pela parte autora às fls. 

225/236.

3 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293064 Nr: 12974-66.2012.811.0002

 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: MARIA ALVES DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:11610

 [...].De outra banda, considerando que o juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do artigo 10 do 

CPC, faz-se necessária a concessão de prazo para a parte autora se 

manifestar quanto à ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Prazo 10 dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332092 Nr: 840-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIR DA SILVA COELHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Auto Posto 

Pindorama Ltda em desfavor de Enir da Silva Coelho - EPP, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na sentença 

exarada nos autos..

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 105/106), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas nos termos pactuados.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Procedo ao desbloqueio dos valores penhorados às fls. 90, conforme 

ajustado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248607 Nr: 8204-98.2010.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO DEOTTI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA GOMES DE 

MIRANDA(GILEADE REFEIÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439868 Nr: 6735-07.2016.811.0002

 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: TVDBB, THAMY CRISTINA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 Certifico que as partes não manifestaram sobre a decisão de fls 124, 

sendo assim encaminho intimação da parte autora para manifestar quanto 

ao deposito voluntario de fls 126/128 no prazo de 15 (quinze) dias. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350808 Nr: 16424-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, WALDINETE MARIA DE 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257, SIDINEY BERTUCCI - OAB:4.319-A, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:17851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9587

 Intimação à apelada (requerida) para contrarrazoar, no prazo de 15 

dias.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 537582 Nr: 8638-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE, JOSÉ LUIZ BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLARIA MONTE CASTELO, CERÂMICA 

LAVAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT, SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - 

OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte autora, para, em 05 (cinco) dias, apresentar copia da 

patição inicial e mais reproducões dos autos que encontrarem em seu 

poder, conforme decisão de fls 04. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350807 Nr: 16423-61.2014.811.0002

 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: WALDETE MARIA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960

 Intimação à apelada (requerida) para contrarrazoar, no prazo de 15 dias. 

Nada mais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003928-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MUNHOZ FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1003928-60.2017.8.11.0002 Ação 

de Cobrança Autor: Wagner Munhoz Fernandes Requerido: Benefisch 

Indústria e Comércio de Pescados Ltda Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Wagner Munhoz Fernandes em face de Benefisch 

Indústria e Comércio de Pescados Ltda, todos devidamente qualificados na 

inicial. Aduz o autor que é credor da quantia de R$ 76.000,00 (setenta e 

seis mil reais), fruto de compra e venda de pescados de pirarucu 

entabulada entre as partes, cujas mercador ias foram 

encaminhadas/entregues a empresa requerida, consoante as inclusas 

notas fiscais de nºs 000134, 0000825, 0000807 e 0000815, emitidas em 

02.06.2016, 11.06.2016, 06.05.2016 e 13.05.2016, respectivamente. Por 

esse motivo, ajuizou a presente demanda buscando a procedência do 

pedido com a condenação do réu ao pagamento do valor acima 

mencionado. Regularmente citado, conforme AR acostado no Id. 9742352, 

a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação (termo Id. 

10147469), sendo que no seguimento foi habilitado advogado da parte 

requerida, contudo não juntou procuração, somente substabelecimento (Id. 

10199211), tendo decorrido o prazo sem apresentação de contestação 

(certidão - Id.13348069) Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento e Decido. Do compulsar dos autos, revela o 

cenário fático, que toda a situação posta à apreciação se encontra 

suficientemente esclarecido, em face dos argumentos e provas 

depositadas nos autos. Neste sentido, cumpre salientar que se o juiz, ante 

as peculiaridades da causa posta a apreciação, se convence da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide, e no estado em que o 

processo se encontra, profere sentença, desprezando a formalidade da 

dilação probatória e/ou atos subsequentes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa, sendo certo que o julgamento antecipado da lide, 

é faculdade conferida ao Juiz, desde que suficientes os elementos 

informativos/probatório dos autos. Nesse sentido, já assentou a 

jurisprudência do STJ: Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia (STJ, 

Ag. 14.952-DF – Ag.Rg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ: 4.12.91, DJU: 

3.2.92, p. 472). 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 pleno 

contraditório (STJ, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Atrhos Carneiro, DJ: 21.8.90, 

DJU: 17.09.99, p. 514). Pois bem, feita estas considerações, tenho que no 

vertente caso, atentando-se para as peculiaridades da espécie, 

suficientes se evidenciam os elementos dos autos a autorizar o julgamento 

antecipado da lide. Assim considerando, atentando-se aos princípios da 

economia e brevidade processual, conheço do pedido, julgando 

antecipadamente a lide, conforme autoriza o artigo 355, II do CPC. 

Analisando as alegações da parte autora, verifico que os fatos narrados 

na inicial conduzem às consequências pretendidas. Em razão do efeito da 

revelia, é de se ter por verdadeiro que as partes firmaram contrato de 

compra e venda que motivou a emissão das notas fiscais postas na inicial, 

e que, nada obstante a mercadoria tenha sido entregue, a parte requerida 

não quitou os débitos. O nexo de causalidade encontra-se no fato de que 

se a parte requerida tivesse cumprido com o seu dever de assistência, o 

requerente não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. 

Ademais, a ré sequer se deu ao trabalho de contestar a ação a fim de 

prestar quaisquer esclarecimentos, o que demonstra seu não interesse na 

solução do litígio, nem tampouco na apresentação de qualquer fato 

modificativo, extintivo ou desconstitutivo do direito da autora. Nesse 

sentido. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMBUSTÍVEL. NOTAS 

FISCAIS. RECEBIMENTO. VALOR INDICADO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. 1. 

O Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova (art. 333), 

incumbiu ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu 

os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos daquele direito. 2. 

Comprovada a relação jurídica que originou a dívida é devido o pagamento, 

pois a parte adversa não conseguiu desconstituí-la, ônus que lhe 

incumbia, de acordo com a legislação processual. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APC: 20140111418262, Relator: MARIA DE LOURDES 

ABREU, Data de Julgamento: 02/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2016 . Pág.: 148) Desta forma, outra 

saída não resta a este Juízo, senão decidir pela procedência do pedido. 

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, reconheço como 

verdadeiros os fatos apontados pela parte autora, decretando desta 

forma a REVELIA da empresa requerida Benefisch Indústria e Comércio de 

Pescados Ltda e, em consequência, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, CONDENO a mesma ao pagamento de R$ 

76.000,00 (setenta e seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (04.09.2017), e correção 

monetária a partir da emissão das notas fiscais. Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, devidamente corrigido, de acordo com o disposto no art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 28 de maio de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003094-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003094-91.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ GOMES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. José Luiz Gomes 

propôs Ação de Danos Morais e Materiais em face de BV Financeira, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial 

(Id. 13354599), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários advocatícios e 

custas processuais, nos termos ajustados. Diante da desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam as baixas e 

anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 28 de maio de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1000168-69.2018.8.11.0002 Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Vistos etc. Elenice Maria de Moraes 

Lopes propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de OI 

S/A, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos 

na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo 

extrajudicial (Id. 13244017), pugnando por sua homologação, bem assim a 

extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios nos termos ajustados. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de 

estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de maio 

de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000929-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FRANCISCA GOES 53594207153 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1000929-37.2017.8.11.0002 Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito Vistos etc. Vanderleia Francisca 

Goes - epp propôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em face de OI S/A, ambos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da 

demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 13264809), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. 

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do CPC. Honorários advocatícios nos termos ajustados. Custas 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, procedam 

as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 29 de maio de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005257-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL OAB - RN6718 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHUMACHER TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005257-44.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. RÉU: SCHUMACHER 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 

12314125, em que a parte autora requer a extinção do feito, nos termos 

do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, homologo 

a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, Novo Código de Processo Civil. Custas pagas. 

Sem condenação em honorários advocatícios diante da inexistência do 

contraditório. Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, 

mediante cópia e recibo nos autos, se requerido. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 29 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003557-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO JOAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003557-62.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALBINO JOAO DA SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 629/2018-PRES que estabeleceu o 

expediente forense no dia 27/06/2018 como sendo das 08h às 12h no 

âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 09/07/2018, às 14h, 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. Fica a parte autora intimada por 

meio de seus advogados constituídos nos autos. Cite-se a parte requerida 

conforme determinado no Id. 13028412. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003327-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003327-20.2018.8.11.0002. AUTOR: 

LAURA SILVA MAGALHAES RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Por ocasião da 

Portaria n°. 629/2018-PRES que estabeleceu o expediente forense no dia 

27/06/2018 como sendo das 08h às 12h no âmbito da Justiça Estadual de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 04/07/2018, 

às 17h, 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. Fica a parte autora intimada por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Cite-se a parte requerida conforme determinado no 

Id. 13006668. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005726-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

KIRST & KIRST LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005726-90.2016.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME Parte 

Ré: RÉU: KIRST & KIRST LTDA - ME, BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., 

A segunda requerida aportou petição no Id. 13086227, aduzindo que em 

07/05/2018, às 14h30, havia audiência de conciliação designada nos 

autos, motivo pelo qual preposta e advogada compareceram ao fórum 

“muito antes do horário agendado para o ato”, contudo, apesar de 

presentes no local e próximas da porta onde se realizaria o ato não 

ouviram o pregão e, por este motivo, não adentraram a sala de audiência. 

Salienta que passados vinte minutos do horário designado para a 

realização da audiência, compareceu a sala para questionar o conciliador 

acerca do início do ato, quando foi informada de que este já havia sido 

realizado. Assim, requer a redesignação da audiência de conciliação, que 

seja afastada a multa do art. 334 do CPC ou que sejam solicitadas as 

filmagens internas do Fórum de Várzea Grande para que se comprove a 

presença da preposta e da advogada da segunda requerida no horário da 

audiência. Pois bem. Dispõe o § 8º do art. 334 do CPC que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”. Nessa senda, 

cumpre verificar-se se a ausência da segunda requerida à audiência de 

conciliação realizada em 07/05/2018 às 14h30 foi justificável. Com efeito, a 

segunda requerida aportou aos autos certidão de comparecimento, 

fornecida pela Secretaria deste juízo, dando conta da presença da 

advogada e da preposta, no átrio do Fórum por volta de 14h57 do dia 

07/05/2018 (Ids. 13086255, 13086259). Outrossim, colacionou 

comprovante de carga de processo, em nome da advogada da segunda 

requerida, fornecido pela Secretaria da 4ª Vara Cível desta comarca, na 

referida data, às 14h21, conforme Id. 13086267. Nesse passo, evidente 

que as representantes da segunda requerida estavam no Fórum desta 

comarca no momento da audiência de conciliação, considerando os 

horários dos documentos colacionados aos autos. Não obstante, entendo 

que a presença no saguão do Fórum no horário designado não constituiu 

motivo plausível para a ausência em audiência. Isso porque, conforme se 

infere do termo de Id. 13068703 tanto a parte autora quanto a primeira 

requerida compareceram ao ato conciliatório, representados por 

prepostos e advogados, não havendo qualquer informação de dificuldade 

ou empecilho para tanto. Dessa forma, a despeito da segunda requerida 

comprovar que estava no local da audiência no horário designado, certo 

que a sua alegação de que não ouviu o pregão não merece acolhida como 

justificativa, na medida em que o ato realizou-se normalmente com a 

presença da parte autora e da primeira requerida. Assim, o que se denota 

é a desatenção da segunda requerida à realização do pregão, uma vez 

que é a única parte da ação a alegar dificuldade em ouvi-lo. Destarte, 

observo que a segunda requerida faltou injustificadamente à audiência de 

conciliação, de modo que tem-se por configurado ato atentatório à 

dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 

8º, do CPC, aplico à referida parte (Banco Bradesco S/A) multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em 

crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em caso de inércia da requerida em efetuar o pagamento da multa 

comunique-se ao Estado para que este adote as medidas cabíveis para a 

cobrança do crédito. Outrossim, considerando que a segunda requerida 

manifestou interesse na realização de audiência de conciliação, redesigno 

o ato para o dia 02/07/2018, às 14h, o que faço com fulcro no art. 139, 

inciso V, do CPC, ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Intimem-se as partes por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004442-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DIVINO LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 13358221. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001880-94.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CELSO ALVES RONDON RÉU: SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA Vistos, 

etc. Acolho à emenda da inicial constante nos Ids. 12386029 e 13141381, 

a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 16/07/2018, às 14h30 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. 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 a parte requerida, por mandado, para comparecimento a 

respectiva audiência 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). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003315-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIMIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH OAB - MT0017841A (ADVOGADO)

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUCIANO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003315-40.2017.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

CASSIMIRO FILHO RÉU: ALEXANDRE LUCIANO FERREIRA Vistos etc., 

Compulsando os autos observo que foi realizada a constatação e 

avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, tendo as partes se 

manifestado nos Ids. 13195811 e 13237706. Dessa forma, no impulso, 

com vistas ao prosseguimento do feito designo a audiência de instrução e 

julgamento visando esclarecer os pontos controvertidos indicado na 

decisão saneadora para o dia 16/08/2018, às 15h30, oportunidade em que 

serão ouvidas testemunhas, as quais deverão a ser arroladas pelas 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§4º, art. 357, CPC). 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). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Arroladas testemunhas pela parte requerida, 

intimem-se via mandado, uma vez que representada pela Defensoria 

Pública. Expeça-se mandado para intimação da parte requerida. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 22657 Nr: 910-49.1997.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MARANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LEOPOLDINA DE CARVALHO, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT, LEONEL SILVERIO - Proc. Municipal - 

OAB:3611-A/MT

 Trata-se de processo inserido na META 02/2018-CNJ.

 Considerando a carga realizada em 26/02/2018, sendo que não houve, 

até a presente data, a restituição dos mesmos, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Eduardo Rodrigues da 

Silva a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades legais.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 79992 Nr: 2612-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.R.A rep. Por avó MARIA RODRIGUES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, Karla Fainina Freitas Campos - OAB:2218/RO, 

MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA - OAB:6386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI HELENA DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:5.024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente manifestou interesse na realização 

de conciliação, conforme se observa do teor da petição de fl. 559, designo 

audiência de conciliação para o dia 06/06/2018, às 15:30 horas, o que 

faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Intimem-se. 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.: 392986 Nr: 7165-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICK DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373157 Nr: 21676-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BELLICANTRA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEÍCULOS LTDA, Antônio César 

Alves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:AOB-MT 8.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10.405, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399017 Nr: 10827-62.2015.811.0002

 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: SANDRA NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 22/06/2018, às 16h30, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível de Várzea Grande – MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 489499 Nr: 7760-21.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME, 

ALEXANDRE VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002433-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CRISOSTOMO DO PRADO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002433-44.2018.8.11.0002. AUTOR: 

GONCALINA CRISOSTOMO DO PRADO CAMPOS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Gonçalina Crisostomo do 

Prado Campos ajuizou a presente “ação declaratória c/c indenização por 

danos materiais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” 

em desfavor de Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em 

síntese, que aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão 

mantido pela parte requerida. Nesse passo, afirma que a requerida impôs 

reajuste na cobrança do seu plano de saúde na ordem de 17,81% em 

2017 e 28,85% em 2018, ao passo que ANS limitou o reajuste para 2017 

em 13,55%. Salienta que não havendo como estabelecer com a parte 

requerida objetividade sobre o índice de reajuste a ser aplicado, requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de que seja aplicado o mesmo 

índice anunciado pela ANS para os planos individuais e familiares, ou seja, 

13,55%, ou ainda outro índice inflacionário como INPC, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 12495817, manifestou-se no Id. 

13231922 a 13232028. É necessário. Decido. Acolho a emenda à inicial, a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, vejo que o pedido deve ser, neste momento, indeferido. Isso 

porque embora possa se admitir que em contratos de plano de saúde 

coletivo, como na espécie, se prime pela negociação das partes quanto ao 

reajuste das mensalidades anuais, por outro lado, descurou a autora de 

trazer aos autos qualquer prova da ilegalidade do quantum alegadamente 

reajustado no ano de 2017 e 2018. Quedou-se apenas em afirmar a 

abusividade do reajuste de forma automática e unilateral, porém não 

demonstrou efetivamente que o valor reajustado é indevido. Menos ainda 

que o reajuste pretendido de 13,55% seria o adequado ao caso, ou que é 

o utilizado por outros planos de saúde coletivo. Além do que, não podemos 

ter como parâmetros para fins de reajuste dos planos coletivos os 

percentuais reajustados nos planos de saúde individual ou familiar, 

mormente porque a ANS não fixa limites para os reajustes daqueles 

planos. Nesse contexto, destaco aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. 

PLANO DE SAÚDE. UNIMED. REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA 

ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

COBRADOS. PRESCRIÇÃO. REAJUSTES ANUAIS. 1. (...) 2. Não se mostra 

abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual 

superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou familiar, 

pois a agência reguladora não define teto para os planos coletivos. Em se 

tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser comunicado à ANS. 

Resolução Normativa 156/2007 da Diretoria Colegiada da ANS e Instrução 

Normativa 13/2006 da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da 

ANS. 3. (...). À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS. POR MAIORIA, 

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.(Apelação Cível Nº 

70057045395, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 18/12/2013). Portanto, as alegações da 

autora, até prova em contrário, não se mostram verossímeis a ponto se 

possibilitar o acolhimento a tutela pretendida. Destarte, ausente um dos 

requisitos que autorizam a concessão da medida, o seu indeferimento se 

impõe. Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na 

espécie a probabilidade do direito acautelado, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto o seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/07/2018, às 15h30 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. 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. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, 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. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004145-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODORICO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004145-69.2018.8.11.0002. Vistos. Maria 

Odorico da Silva propôs a presente ação de declaração de inexistência de 

débito com tutela antecipada c/c danos morais em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora 

n°. 6/374201-2, no tocante as faturas com vencimento em 20/03/2018, 

16/05/2018 e 16/06/2018, no valor total de R$ 2.077,59 (dois mil, setenta e 

sete reais e cinquenta e nove centavos), uma vez que entende tratar-se 

de cobrança indevida. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 
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aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 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, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento das faturas com vencimento em 16/06/2018, no valor de 

R$ 579,85 (quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); 

bem como em 20/03/2018, no valor de R$ 586,46 (quinhentos e oitenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos) e em 16/05/2018, no valor de R$ 

911,28 (novecentos e onze reais e vinte e oito centavos) (Ids. 13323644, 

13323658), enquanto nos meses de maio/2017 a fevereiro/2018 o maior 

valor apresentado foi de R$ 363,77 (trezentos e sessenta e três reais e 

setenta e sete centavos), conforme histórico no Id. 13323762, 

corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, considerando a 

discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Deste modo, considerando a demonstração 

da probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido 

de tutela deve ser deferido. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da respectiva unidade consumidora em relação à fatura 

questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código 

de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 16h 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. Intime-se 

a parte autora pessoalmente, uma vez que representada pela Defensoria 

Pública. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, 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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004342-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANIFESTANTES INDEFINIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004342-24.2018.8.11.0002. Vistos. 

Petroluz Distribuidora Ltda. promove a presente “ação ordinária com 

pedido de liminar (interdito proibitório)” em face de Manifestantes 

Indeterminados, aduzindo que atua no ramo do comércio atacadista de 

álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo. 

Nessa esteira, salienta que como amplamente divulgado pela mídia os 

protestos promovidos por caminhoneiros contra a alta do diesel desde o 

dia 21/05/2018 estão afetando toda a atividade econômica, sendo que no 

Estado de Mato Grosso diversos são os pontos de bloqueio promovidos 

pela parte requerida, com a obstrução total de acesso e saída de todo e 

qualquer caminhão contendo combustíveis nas bases de abastecimento, 

bem como dos veículos que já se encontram em Usinas de Mato Grosso 

para carregamento e dos veículos parados nas rodovias à espera de 

liberação. Ressalta que tal situação vem afetando o transporte de 

combustíveis para abastecimento da parte autora, que pela falta de 

produto fica impossibilitada de atender aos seus clientes e à sociedade em 

geral. Afirma que há diversos caminhões parados na base de 

armazenamento da autora, já com cargas destinadas a outras cidades de 

Mato Grosso e também diversos veículos em outras localidades parados 

por conta do movimento dos caminhoneiros. Assim, afirma que seu direito 

de livre locomoção está sendo obstado, uma vez que os caminhões não 

conseguem chegar a base de armazenamento da autora, carregar e sair 

para promoverem o normal abastecimento de combustíveis. Posto isso, 

requer a concessão da medida liminar para proibir a parte requerida de 

promover manifestações que impeçam a entrada, saída e a livre circulação 

dos veículos da autora nas vias de acesso, ruas, intermediações e 

rodovias que dão acesso a sua base de armazenamento ou em seus 

postos, clientes e fornecedores, sob pena de multa de multa no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Preceitua o Código de Processo Civil em seu art. 567 que “o possuidor 

direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá 

requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante 

mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária 

caso transgrida o preceito”. Considerando a situação jurídica apresentada 

no início do processo, bem como diante dos documentos que instruem a 

inicial, tenho que o pedido liminar deve ser deferido parcialmente, pelas 

razões que passo a expor. No caso em análise, a parte autora pugna pela 

concessão de medida liminar, aduzindo que está sendo obstado o seu 

direito de locomoção e exercício da sua atividade econômica em razão da 

paralisação e protestos promovidos por caminhoneiros em todo o território 

nacional. De entrada é salutar ressaltar que a Constituição Federal 

assegura a liberdade de manifestação e reunião em lugares públicos em 

seu art. 5º, XVI: “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que 

não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 

sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”. No entanto, 

a despeito a liberdade de manifestação, não há autorização para que esta 

ocorra em detrimento do uso e gozo da propriedade, da segurança e do 

direito à liberdade. Com efeito, é de conhecimento público e notório a 

realização de protestos em todo o país, efetuados pelos caminhoneiros, 
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com o bloqueio de estradas e vias públicas, o que ocasionou escassez de 

produtos essenciais, culminando, inclusive, na paralização das atividades 

deste órgão jurisdicional, conforme Portarias n. 724/2018-DGTJ-PRES e 

725/2018-DGTJ/PRES. Nessa toada, denota-se que a parte autora exerce 

atividade considerada essencial, uma vez que trabalha com a 

comercialização e distribuição de bens de utilidade pública – combustíveis 

(cláusula segunda, contrato social – Id. 13429780). Ainda, verifico que a 

parte autora comprovou a posse/propriedade do produto oriundo de dois 

veículos listados no Id. 13429777, quais sejam “9 – Valdecir da Silva, Placa 

OBG8961, Volume 60.000, Status Carregado, Posição Barra do 

Bugres/MT, Destino Várzea Grande/MT”, bem como “8 - Donir Sebastião, 

Placa OBJ1640, Volume 60.000, Status Carregado, Posição Barra do 

Bugres/MT, Destino Várzea Grande/MT”, conforme notas fiscais e 

comprovantes de Id. 13429776, de modo que entendo justa a concessão 

da medida em relação aos referidos bens. Isso porque, a recente notícia 

jornalística de Id. 13429993 deixa claro os locais onde ocorrem protestos e 

paralisações, evidenciando que pessoas não identificadas estão 

realizando bloqueios das vias públicas que dão acesso à unidade 

operacional da autora, o que impede a livre circulação dos veículos e, por 

consequência, a distribuição de produto essencial para toda a 

coletividade. Não obstante, no tocante aos demais veículos e produtos 

indicados no Id. 13429777, constato que não restou demonstrado a 

posse/propriedade da parte autora, não podendo a medida ser deferida 

neste momento, o que não obsta que a autora promova com a juntada de 

tais documentos para eventual reanálise do pedido. Deste modo, defiro 

parcialmente a liminar vindicada para impedir que os requeridos promovam 

manifestações que impeçam a entrada, a saída e a livre circulação dos 

veículos de Placa OBJ1640 e Placa OBG8961 da autora, nas vias de 

acesso, ruas, intermediações e rodovias que dão acesso em sua base de 

armazenamento ou em seus postos, clientes e fornecedores, sob pena de 

multa-diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Desde já, autorizo o reforço policial, se necessário, mediante a 

certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta 

pelos requeridos. Na mesma oportunidade, proceda o Sr. Oficial de Justiça 

com a citação e qualificação, conforme art. 319, § 1º do CPC, de quem 

estiver nos locais de bloqueio inviabilizando a passagem dos veículos de 

Placas OBJ1640 e OBG8961, encaminhando-se com o mandado, cópia da 

lista de Id. 13429777 e do Id. 13429993, a fim de viabilizar a citação, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 546 CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Apresentada a contestação com preliminares e/ou 

documentos, dê-se vista dos autos à parte autora para se manifestar, em 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Encerrada a fase postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, intimem-se os litigantes para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Diante da 

urgência da medida em tela, cumpra-se pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Às providências necessárias. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000710-24.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT movida por Joaquim Fernandes Ribeiro em desfavor de 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da 

sentença a requerida compareceu aos autos e informou o depósito da 

quantia referente à obrigação imposta na sentença (Id. 12507973). Em 

seguida a parte autora se manifestou concordando com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (Id. 

13395723). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que os valores depositados 

em juízo pela requerida serviram para adimplir o débito, conforme se 

observa nos Id. 12507973. Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos 

termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo 

inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte 

autora e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004215-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONORINA PATRÍCIA SILVERIO VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que 

comprove nos autos o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de 

Justiça, para o devido cumprimento do mandado de citação por hora certa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004362-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F A CAPUTI EIRELI (REQUERENTE)

ROBUSTO SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS FALIDAS, CREDORES E 

INTERESSADOS ACERCA DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA E 

RELAÇÃO DE CREDORES AUTOS Nº. PJE 1004362-83.2016.8.11.0002 - 

FALÊNCIA FALIDAS: ROBUSTO SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

ME – CNPJ 13.361.379/0001-07 e F. A. CAPUTI EIRELI – CNPJ 

02.281.450/0001-25. ADMISTRADORA JUDICIAL: DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA ME INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: 

FALIDAS, CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

Proceder a INTIMAÇÃO das Falidas, Credores e Terceiros interessados 

acerca da decisão de decretação em falência das sociedades 

empresárias ROBUSTO SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME e F. 

A. CAPUTI EIRELI, nos termos da decisão abaixo transcrita, bem como da 

Relação de Credores apresentada pela Administradora Judicial, a fim de 

que, querendo, apresentem, habilitação e/ou divergência, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 7º, §1º c/c art. 99, IV, ambos da Lei 
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11.101/05. DECISÃO: “Vistos, em correição. ROBUSTO SERVIÇOS DE 

EMPREENDIMENTO LTDA ME e F. A. CAPUTI EIRELI., devidamente 

qualificado na petição inicial ingressou com pedido de recuperação judicial, 

fundamentando na Lei n. 11.101/05, e teve deferido seu processamento 

em 08.11.2016. As empresas recuperandas distribuíram a presente 

demanda em 08.11.2016, pleiteando o pedido de recuperação judicial (Id. 

Num. 3643335 e seguintes). Determinado a emenda à inicial, a fim de 

adequar o valor da causa ao proveito econômico, com o recolhimento das 

custas remanescentes, juntar os documentos comprobatórios do grupo 

econômico, bem como esclarecer a divergência quanto à sede da Robusto 

Serviços e Empreendimentos Ltda (Id. Num. 3706070). Na data de 

25.11.2016, apresentaram emenda à inicial, a fim de retificar o valor da 

causa, manifestando acerca documentos requisitados, pleiteando que o 

pagamento das custas processuais remanescentes ao final do processo 

ou o parcelamento destas (Id. Num. 4185614 e seguintes). O Juízo 

recebeu o processamento do pedido de recuperação judicial na data de 

07.12.2016, determinando-se o cumprimento das diretrizes dispostas no 

art. 52 da Lei 11.101/2005. Ainda, autorizou o pedido de parcelamento das 

custas processuais, em 06 (seis) prestações mensais (Id. Num. 4357343). 

No documento de Id. Num. 4473481, juntou-se aos autos o termo de 

compromisso firmado pela Administradora Judicial. O Banco do Brasil S.A. 

carreou instrumento procuratório (Id. Doc.4512965 e seguintes). No Id. 

Doc. 4521873, as empresas recuperandas comprovam as publicações do 

edital de deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial 

e lista de credores. O Banco Bradesco S.A. juntou procuração nos autos 

(Id. Doc. 4552732 e seguintes). A Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi 

Sudoeste MT comprovou a habilitação de seu crédito junto à 

Administração Judicial (Id. Doc. 4600744 e seguintes). O Administrador 

Judicial manifestou-se nos autos, comprovando a inspeção técnica na 

sede das recuperandas, solicitando a documentação contábil necessária 

para revisão mensal, envio das correspondências aos credores, bem 

como disponibilização de cópia dos autos em seu site (Id. Doc. 4682638). 

No Id. Doc. 4749472 as empresas recuperandas comprovam o pagamento 

da primeira parcela das custas processuais, bem como informa a 

interposição de agravo de instrumento em desfavor do indeferimento do 

pedido de suspensão dos apontamentos. A União Federal compareceu 

aos autos (Id. Doc. 4813759), a fim de informar que a manifestação nas 

ações de falência e recuperação judicial é atribuição da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, requerendo a intimação desta, sob pena de nulidade. 

As recuperandas, em 09.02.2017, apresentaram o plano de recuperação 

judicial (Id Doc. 4818791 e seguintes). A Administradora Judicial 

apresentou nos autos a relação de credores, bem como o julgamento das 

habilitações e divergências administrativas, juntamente com a minuta do 

edital respectivo. Por fim, advertiu que as recuperandas não 

disponibilizaram a documentação contábil. Assim, pretendeu a publicação 

do edital às expensas das devedoras, bem como a intimação destas para 

apresentação dos documentos, sob pena de destituição de seus 

administradores (Id. Doc. 4974534 e seguintes). No Id. Doc. 4979881 

foram juntados nos autos ofício do Tribunal de Justiça comunicando o 

indeferimento ao efeito suspensivo pretendido pelas recuperandas no 

agravo de instrumento interposto. No Id. Doc. 5013145 as empresas 

recuperandas comprovam o pagamento da segunda parcela das custas 

processuais. A Fazenda Nacional manifestou-se nos autos pela sua 

intimação quanto ao plano de recuperação judicial e decisão que conceda 

a recuperação judicial (Id. Doc. 5553508). Comparece aos autos no dia 

20.04.2017, a Administradora Judicial noticiando o encerramento das 

atividades pelas recuperandas, e ainda, advertiu que as empresas 

devedoras não apresentaram qualquer documentação contábil, comercial 

e/ou fiscal, durante todo o curso do processo. Daí, requereu a intimação 

das recuperandas para que se manifestem quanto aos fatos alardeados, 

bem como apresentem a documentação requisitada, sob pena de 

convolação em falência (Id. Doc. 6152524 e seguintes). Determinada a 

intimação, para que, no prazo de 10 dias, as recuperandas se 

manifestarem quanto às informações prestadas pelo auxiliar, bem como 

comprovarem o pagamento das demais parcelas das custas processuais. 

Por fim, determinou vistas ao Ministério Público. No dia 01.06.2017, as 

recuperandas manifestaram noticiando a apresentação do plano de 

recuperação judicial (Id. Doc. 4818574). O Ministério Público, em 

20.06.2016, requereu a renovação da intimação das recuperandas, vez 

que não se manifestaram quanto ao apontamento realizado pela 

Administração Judicial (Id. Doc. 8200571 e seguintes). Na mesma data, as 

recuperandas compareceram aos autos reconhecendo o encerramento 

das atividades, bem como o inadimplemento das prestações das custas 

processuais. Daí, pretenderam novo parcelamento das custas, a contar da 

aludida manifestação, bem como a concessão de prazo de 10 (dez) dias 

para a apresentação da documentação contábil. Por fim, requereram a 

designação de audiência de gestão democrática ou, então, a designação 

de assembleia geral de credores, para tentativa de negociação. Juntou-se 

ofício do Tribunal de Justiça comunicando o provimento parcial do agravo 

de instrumento interposto pelas recuperandas, “para tão somente deferir, 

no período de blindagem, a suspensão dos apontamentos nos órgãos de 

proteção ao crédito e protesto em nome da empresa e de seus sócios” (Id. 

Doc. 8355796). A Administradora Judicial e o Ministério Público postularam 

a convolação da recuperação judicial em falência (Id. Doc. 1058810 e Id. 

Doc. 11315219). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. A recuperação judicial, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/05, 

“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica”. A finalidade da recuperação judicial é a 

remoção das causas de crise econômico/financeira, visando o reequilíbrio 

das contas da empresa, salvaguardando os direitos dos credores sem 

comprometer a atividade empresarial e preservando empregos. É um 

procedimento que o devedor tem a sua disposição para tentar evitar que a 

sua atividade chegue à fase pré-falimentar ou a própria falência. O 

principal objetivo da recuperação judicial é dar uma oportunidade para que 

a empresa consiga se reerguer e manter-se no mercado. Nesse sentido, 

esclarece Sérgio Capinho que o “processo de recuperação judicial visa, 

no seu âmago, a uma única finalidade: a aprovação por parte do devedor 

e seus credores de uma proposta destinada a viabilizar a empresa por 

aquele até então realizada. O estado de crise econômico financeira vai se 

revelar, assim, transitório e superável pela vontade dos credores, a qual 

conduzirá ao objetivo do procedimento, qual seja, a recuperação da 

empresa” (Falência e Recuperação da Empresa, Renovar, 7ª ed., p. 12). 

Isso, no entanto, não se faz mais possível no caso dos autos. Outrossim, 

a lei prevê que a convolação da recuperação judicial somente se pode dar 

nas hipóteses previstas nos quatro incisos do art. 73, quais sejam: 

deliberação assembleia de credores; não apresentação do plano no prazo 

estipulado na lei; quando o plano for rejeitado em assembleia ou quando o 

devedor descumprir qualquer obrigação assumida no plano, a contar da 

decisão que concede a recuperação judicial (arts. 58 e 61, § 1.º da LRF). 

Nesse enfoque, percebe-se claramente a possibilidade de convolação da 

recuperação em falência, conforme preceitua o art. 73, inciso IV, da Lei 

11.101/2005, a saber: “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial: I (...); IV - por descumprimento de 

qualquer obrigação, assumida no plano de recuperação, na forma do §1º 

do art. 61 desta Lei;” “Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta 

Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram 

todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) 

anos depois da concessão da recuperação judicial. §1º Durante o período 

estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 

obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do art. 73 desta lei.” Assim, concedida à recuperação 

judicial, o devedor permanece nesse estado durante dois anos, devendo 

cumprir fielmente todas as obrigações que se vençam dentro desse 

prazo, sob pena de decretação da falência.Assim, se durante esse prazo 

de observação de 02 (dois) anos, que se inicia a partir da decisão que 

deferiu a recuperação judicial (art. 58), o devedor deixar de cumprir 

obrigação assumida no plano apresentado, será decretada a falência. A 

doutrina tem entendimento pacífico sobre o assunto: “Deferida à 

recuperação, o devedor deve cumprir as obrigações previstas no plano 

respectivo. Durante o período de dois anos após a concessão da 

recuperação, o descumprimento de QUALQUER das obrigações 

mencionadas acarretará a CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM 

FALÊNCIA (art. 61,§ 1º).” (ALMEIDA, Amador Paes. Curso de Falência e 

Recuperação de Empresa. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, pg. 341). E 

também: “Descumprimento do plano de recuperação. Caso, na fase de 

execução, o empresário individual ou a sociedade empresária em 

recuperação judicial não cumpra o plano homologado ou aprovado pelo 

juiz, tem lugar também a convolação em falência. Nesta hipótese, os 

credores serão atendidos, na execução concursal, pelo valor e 

classificação dos créditos que titularizavam antes do processo de 
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recuperação judicial. Em outros termos, a homologação ou aprovação pelo 

juiz do plano importou novação ou renegociação dos créditos de forma 

condicional. Os credores aprovaram a substituição de garantias, 

capitalização de crédito, prorrogação de vencimento ou qualquer outro 

meio de recuperação no pressuposto de que o sacrifício de seu direito 

viabilizaria a suspensão da crise. Há, por assim dizer, uma cláusula 

resolutiva tácita em qualquer plano de recuperação judicial, que é o 

sucesso de sua implementação. Na hipótese de desobediência e 

convolação da recuperação judicial em falência, opera-se a recuperação 

do plano. Em síntese, a condição sob a qual os credores concordaram em 

rever seus direitos não se realizou e retornam ele, por isso, ao status quo 

ante.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falência e de 

Recuperação de Empresas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, pg.189/190). 

Na hipótese versada, vê-se dos vários pedidos de convolação formulados 

nos autos que eles estão alicerçados no inciso IV do art. 73 da lei em 

referência, não havendo dúvidas de que a recuperanda deixou de cumprir 

o plano em relação aos credores. Como bem observado pela 

Administradora Judicial em sua manifestação de Id. Doc.10588150, 

opinaram pela convolação da recuperação judicial em falência, dado ao 

confesso encerramento das atividades empresariais, bem como 

inconteste descumprimento aos deveres legais e processuais pelas 

recuperandas, requisitando pela decretação daquela, sem prejuízo das 

demais providências estabelecidas no art. 99 da Lei 11.101/2005. O 

Ministério Público manifestou-se pela convolação da recuperação judicial 

em falência, em razão do encerramento das atividades empresariais, bem 

como pelo descumprimento aos deveres legais e processuais pelas 

empresas recuperandas. Não há dúvidas, portanto, o descumprimento das 

obrigações assumidas no plano de recuperação, caracterizando, pois, 

hipótese de convolação da recuperação em falência. Se não bastasse, a 

notícias acerca do encerramento de atividades das recuperandas aviaram 

aos autos, indicando que o fim precípuo da presente ação não seria 

atingido. A recuperação judicial representa um voto de confiança ao 

devedor que reúne todos os requisitos legalmente previstos para a 

utilização do benefício, cabendo a ele, deste modo, esforçar-se para 

cumprir o que prevê o plano aprovado, bem como evitar a sua quebra, o 

que não se vê no presente caso. No curso da demanda viu-se apenas o 

encerramento paulatino e gradativo das empresas, sem qualquer 

comunicação prévia ao juízo, aliado ao descumprimento da entrega dos 

documentos contábeis e, tampouco efetuaram o pagamento das parcelas 

das custas de distribuição, restando pendente de pagamento 03 (três) das 

referidas parcelas. Diante desse quadro totalmente negativo, a 

recuperação judicial não se mostra viável as empresas requerentes, não 

havendo alternativa a não ser a decretação da falência. A propósito: 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que convola recuperação judicial em 

falência, com fundamento no art. 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005. 

Manutenção. Recuperação que se arrasta desde o ano de 2012 sem que 

tenha ocorrido o cumprimento do plano. Decretação da quebra postulada 

pelo administrador judicial, em virtude de descumprimento do plano 

homologado em assembleia geral de credores. Ausência de razões a 

justificar o prosseguimento de recuperação que não cumpre com sua 

finalidade precípua, qual seja, a satisfação dos credores. Recurso não 

provido” (TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. 

Francisco Loureiro, j. 13/05/2016). Nesse caminho, diante do 

descumprimento do plano e considerando o encerramento das atividades 

das empresas, a decretação da falência do devedor é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com fundamentos nos arts. 61, § 1º, 73, IV, e 

94, III, "g", da Lei n°. 11.101/05, acolho a manifestação da Administradora 

Judicial e o parecer do Ministério Público, para CONVOLAR EM FALÊNCIA, 

a presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e, por conseguinte, DECRETO A 

FALÊNCIA das empresas ROBUSTO SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTO 

LTDA ME e F. A. CAPUTI EIRELI. Em consequência, DETERMINO: I - 

Mantenho como administradora judicial, a empresa DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA-ME, deverá ser intimado pessoalmente 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), assinar o termo de 

compromisso, o qual deverá constar o nome do profissional responsável 

pela condução do processo de falência, sob pena de substituição (arts. 

33 e 34, da Lei n°. 11.101/05); I - a) Fixo a remuneração em 5% (cinco por 

cento) sobre o ativo a ser realizado, em respeito ao §1º do art. 24 da LFR, 

II – O Administrador Judicial deverá proceder à imediata arrecadação dos 

bens, documentos e livros (art. 110, da Lei n°. 11.101/05), bem como a 

avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se 

encontrem (arts. 108 e 110, da Lei n°. 11.101/05), para realização do ativo 

(arts. 139 e 140, da Lei n°. 11.101/05), sendo que ficarão eles sob sua 

guarda e responsabilidade (art. 108, § 1º, da Lei n°. 11.101/05), devendo a 

fim de evitar risco para a execução da etapa de arrecadação, 

providenciar a lacração do local onde se encontram os bens a serem 

arrecadados (art. 109, da Lei n°. 11.101/05), ficando, por ora, a 

Administradora Judicial como depositária; III – No que concerne aos livros 

deve o Administrador Judicial providenciar o seu encerramento e guarda 

em local que indicar. IV – Feita a realização do ativo e procedida à 

avaliação, deverá o Administrador Judicial promover meios para a 

alienação dos mesmos, por uma das formas previstas no artigo 140, 

observada a ordem de preferência; devendo a venda ocorrer por 

determinação deste juízo, após ouvido o Administrador Judicial e 

atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das modalidades 

estabelecidas no artigo 142 da Lei n°. 11.101/05. V - Fixo o termo legal 

(art. 99, II, da Lei n°. 11.101/05), nos 90 (noventa) dias contados do 

primeiro protesto por falta de pagamento ou da data do pedido da 

recuperação extrajudicial, prevalecendo a mais antiga. VI - Determino que 

a Sra. Gestora Judiciária faça constar no Edital de Publicação desta 

sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias para as habilitações 

de crédito (art. 99, IV, da Lei n°. 11.101/05), ficando dispensados aqueles 

que já constaram corretamente na relação de credores consolidada, 

utilizada pelo Administrador Judicial na AGC. VI.1 - Deverão as 

habilitações serem entregues diretamente ao Administrador Judicial (art. 

7º, § 1º, da Lei n°. 11.101/05). VII - Nos termos do disposto no artigo 99, 

inciso V, da Lei n°. 11.101/05, ordeno a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra as falidas que ainda estiverem em andamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma 

Lei. II - Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

de bens das falidas, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI, da Lei n°. 

11.101/05); IX - Ordeno que se oficie ao Registro Público de Empresas 

(JUCEMAT), solicitando que proceda à anotação da decretação da 

falência no registro dos devedores, para que conste a expressão 

“FALIDA”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso VIII). X - Determino a 

expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades 

(Detran, Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de 

Imóveis) para que informem a existência de bens e direitos dos falidos 

(art. 99, X, da Lei n°. 11.101/05). XI - A intimação do Ministério Público e a 

comunicação por carta registrada às Fazendas Públicas Federal e de 

todos os Estados e Municípios em que os devedores tiverem 

estabelecimento para que tomem conhecimento da decretação da falência 

(art. 99, XIII, da Lei n°. 11.101/05). XII - EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do 

disposto no parágrafo único do artigo 99, que deverá conter a íntegra da 

presente decisão, devendo nele constar, ainda, a relação de credores nos 

moldes consignados no item “VI”. XIII - Comunique-se, com cópia da 

presente decisão aos Egrégios Tribunais Regionais do Trabalho, 

solicitando, se possível, que dê ciência aos Meritíssimos Juízes do 

Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às 

Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, e ao Ministério 

Público do Trabalho. XIV - Consigno que nos ofícios oriundos de outros 

Juízos, solicitando informações sobre o andamento do processo, deverá 

constar a data do ingresso do pedido de recuperação judicial, do 

deferimento de seu processamento, a data da decretação da falência, o 

nome e endereço da Administradora Judicial. XV - Proceda-se a Sra. 

Gestora Judiciária às retificações necessárias nos registros e na 

autuação do feito, inclusive junto ao Cartório Distribuidor para que passe a 

constar a falência dos devedores. XVI - A fim de dar maior publicidade a 

esta decisão determino que a Administradora Judicial, providencie, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada do edital e proceda à 

publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, bem como 

proceda à afixação do edital, de forma ostensiva, na sede e filiais das 

falidas. XVII - Determino ainda, a intimação das empresas devedoras, para 

proceder ao recolhimento das custas pendentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias. XVIII - Ciência ao Ministério Público. XIX - Cumpridas as 

determinações acima, intimem-se os sócios para comparecimento em 

cartório para assinatura do termo na forma do artigo 104 da Lei nº 

11.101/05. Providencie a Sra. Gestora Judiciária a imediata publicação 

desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, juntamente com a 

publicação do Edital, contendo o nome dos advogados que estiveram 

presentes na AGC, visando dar o mais amplo conhecimento da declaração 

da falência e demais conteúdos desta decisão. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 03 de maio de 2018. SILVIA RENATA 
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ANFFE SOUZA Juíza de Direito.” RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE 

QUROGRAFÁRIA: Banco Bradesco S/A - R$ 185.944,90; Banco do Brasil 

S/A - R$ 921.007,84; e C.C.L.A.A. do Sudoeste de MT – Sicredi Sudoeste 

MT - R$ 151.653,19. ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e 

terceiros dos prazos previstos no artigo 7º, § 1º, da lei nº 11.101/05 (15 

dias), para apresentação de habilitações e divergências de crédito a 

serem encaminhadas diretamente ao administrador judicial. Ficam ainda 

intimados de que foi nomeado como Administradora Judicial a empresa 

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA ME, 

representada por ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB/MT 

11.876-A, com endereço profissional à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 2254, Sala 603, Ed. American Business Center, Bosque da 

Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá-MT, telefones: (65) 3027-7209, (65) 

3027-7219, e-mails: contatomt@dux.adm.br, alexandry@dux.adm.br. 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, Nathanny de Castro 

-estagiária, o digitei. Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2018. Bartyra 

Rossana Miyagawa Gestor Judiciário Matrícula nº 7784 SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440486 Nr: 7003-61.2016.811.0002

 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: ODAGIR ANTONIO SCHNORR-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E 

REVESTIMENTOS LTDA-ME, GOLD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, correição.

Primeiramente, deverá a Sra. Gestora Judicial certificar o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos (fls. 177/18).

Analisando o petitório de fls. 190, verifico que o autor requer a baixa da 

restrição do Semi Reboque SR/Librelato SRCT 2E, ano e modelo 

2012/2013, PLACA OBL9759, via sistema RENAJUD.

Contudo, deixo de apreciar o pedido, tendo em vista que, ao consultar o 

sistema RENAJUD, verifica-se que já foi realizada a baixa das restrições 

dos veículos, conforme os extratos anexos.

Intimem-se e cumpra, arquivando-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440006 Nr: 6793-10.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação, no prazo de 15 

(quinze ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292011 Nr: 11777-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, SERAFIM CAIADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado da parte autora HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT, OAB/MT 14.360, juntar aos autos o comprovante do 

recolhimento das custas processuais da distribuição da deprecata junto à 

Comarca de Denise/MT para encaminhamento via Malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334181 Nr: 2756-08.2014.811.0002

 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: FATIMA MARIA BRUGNERA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - 

OAB:16.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem Custas. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência de contraditório.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005280-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR ROBERT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005280-53.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Retificação de Registro 

Civil, foi ajuizado por Ygor Robert da Silva. Considerando que não subsiste 

competência de jurisdição voluntária nesta Vara, com fulcro na Resolução 

n. 11/2017/TP, declaro este Juízo absolutamente incompetente para 

apreciar o procedimento e determino a remessa dos presentes autos para 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 28 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000139-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000139-53.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se a última decisão proferida. As providências. 

Várzea Grande/MT, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003790-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003790-93.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial com pedido de tutela de 

urgência. Considerando que não subsiste competência de jurisdição 

voluntária nesta Vara, com fulcro na Resolução n. 11/2017/TP, declaro 

este Juízo absolutamente incompetente para apreciar o procedimento e 

determino a remessa dos presentes autos para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT,31 de 

maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008181-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PALUDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008181-91.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para levantamento de 

valores depósitos em conta corrente, FGTS e fundo de participação 

PIS/PASEP. Considerando que não subsiste competência de jurisdição 

voluntária nesta Vara, com fulcro na Resolução n. 11/2017/TP, declaro 

este Juízo absolutamente incompetente para apreciar o procedimento e 

determino a remessa dos presentes autos para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT,31 de 

maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001463-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEPT AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA OAB - SP220830 (ADVOGADO)

AMANDA DA SILVA RUIZ OAB - SP342932 (ADVOGADO)

ROSANE CAMILA LEITE PASSOS OAB - SP283447 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001463-44.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001741-45.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos 

Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por Ledir 

Antunes de Medeiros em desfavor de Unimed -Dooperativa de Trabalho 

Médico, onde afirma a parte autora residir no Município de Cuiabá/MT. 

Denota-se que, a empresa requerida também está estabelecida em 

Cuiabá/MT, não havendo qualquer informação que demonstre a 

competência deste Juízo da Comarca de Várzea Grande para julgamento 

da presente demanda. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nada obstante o que dispõe a Súmula nº 33 do STJ, 

que veda a declaração de ofício da incompetência relativa, não se pode 

confundir o intuito da Súmula a ponto de impedir a incidência do princípio 

constitucional do juiz natural, previsto no artigo 5º, LIII da CF, cabendo ao 

juiz fiscalizar o respeito a esta norma maior. As normas 

infraconstitucionais de competência territorial, constantes no Código de 

Processo Civil, nos artigos 46 a 53, vêm a delimitar e distribuir 

territorialmente a competência jurisdicional dos órgãos do Judiciário em 

diversas hipóteses, exatamente com o intuito de preservar a competência 

natural de todo Juízo, respeitando o que determinou a Constituição 

Federal, não cabendo à parte escolher aleatoriamente onde ajuizará seu 

pedido fora da previsão do Código de Processo Civil. Não há previsão 

legal que autorize a livre escolha por parte do autor acerca do foro para 

ajuizamento da demanda, devendo escolher dentre as hipóteses 

legalmente possíveis. Tem-se que, as normas da Constituição Federal não 

podem ser olvidadas, cabendo ao juiz fiscalizar se a demanda foi proposta 

nos juízos expressamente previstos no CPC. A lei infraconstitucional tem 

seus limites e parâmetros na lei constitucional, de modo que juiz natural é 

qualquer daqueles que estejam indicados no CPC, nenhum outro. Assim, a 

leitura correta que se faz da Súmula nº 33 do STJ tem por base que a 

parte propôs a causa em qualquer dos juízos naturais previstos na lei, 

quando então, por se tratar de competência territorial, o juiz não poderia 

de ofício refutar. Há em nossa jurisprudência diversos exemplos de 

relativização da Súmula nº 33 do STJ em virtude da prevalência do 

princípio do Juiz Natural, senão vejamos: STJ - CONTRATO BANCÁRIO. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. 

FORO. ESCOLHA. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo 

entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a 

competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da 

súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O intento protetivo da lei, no 

sentido de possibilitar a escolha do foro, domicílio do autor ou do réu, 

dirige-se ao consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou 

jurídica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado 

ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) 

e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as 

instâncias de origem, endereço fictício. 3 - Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Aranraguá - 

SC, suscitante. (CC 106.990/ SC, Rel. MIN. FERNANDO GONÇALVES, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009) TJRS - 

CARTÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. A competência 

territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo julgador. 

Todavia, não está ao arbítrio das partes demandar em foro diverso das 

possibilidades legais, como a hipótese dos autos, em que o feito foi 

ajuizado fora do domicílio de ambas. Violação do Princípio do Juiz Natural. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS Agravo de Instrumento Nº 

70042999425, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Breno Beutler Junior, Julgado em 26/07/2011). Observa-se, 

facilmente, que nenhuma das hipóteses ocorre na espécie, conforme 

alhures pontuado, pois os endereços das partes declinados nos autos, 

não convergem para esta Comarca. Assim, determino que a parte autora, 

no prazo de 10 dias, justifique o motivo pelo qual propôs a presente ação 

nesta Comarca, sob pena de eventual declaração de incompetência deste 

Juízo para o processamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001747-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DA SILVA CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001747-52.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória para cumprimento de mandado 

expedido em ação que figura como parte a Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso. De tal modo, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, 

outorgando competências às demais varas para o processamento de 

Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este 

juízo carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma 

das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003026-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ELIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003026-73.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória cuja matéria trata-se de direito de 

família . De tal modo, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, 

outorgando competências às demais varas para o processamento de 

Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este 

juízo carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma 

das Varas de Família. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003391-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA ALICE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003391-30.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se a última decisão proferida. As providências. 

Várzea Grande/MT, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002624-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002624-89.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se a última decisão proferida. As providências. 

Várzea Grande/MT, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003068-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003068-59.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se a última decisão proferida. As providências. 

Várzea Grande/MT, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001846-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARIOLANO XAVIER (REQUERENTE)

RANULFA SANTINA DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001846-22.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001845-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA GUEDES (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO LIMA PIMENTEL (REQUERENTE)

NOEMIA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

ANTONIO MOULAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001845-37.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001900-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON FORTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001900-85.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003578-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDIERYS RAFAEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003578-38.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007958-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CABUFEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007958-41.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição... Trata-se de Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento e Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Despejo (Caso o Locatário não pague a mora), proposta por VÁRZEA 

GRANDE SHOPPING S/A., nova denominação de VÁRZEA GRANDE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em desfavor de CABUFEL 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, nome fantasia, “BOLO DE ARROZ”, 

todos qualificados nos autos sob os argumentos apostos na inicial. O 

Requerente (locador) é proprietário do Espaço Comercial nº. S14/S15/S16, 

localizado no piso 1º Subsolo do Várzea Grande Shopping e firmou 

contrato de locação do referido espaço junto ao Requerido (locatário), na 

data de 10/06/2014, sendo que o início da locação ocorreu em 17.11.2015, 

data de inauguração do Shopping, e o encerramento se daria em 

17.11.2020, conforme item 06 do Contrato de Locação Informa que o 

mencionado Instrumento ajustou entre as partes que o Espaço Comercial 

seria destinado única e exclusivamente à atividade de cafeteria. Alega que 

o valor da locação foi ajustado em um aluguel mensal mínimo reajustável 

de R$ 4.548,00 (item 08.1) para o período entre 1º ao 12º mês; R$ 

5.116,50 (item 08.2); para o período entre 13º ao 24º mês; R$ 5.685,00 

(item 08.3); para o período entre 25º ao 36º mês; R$ 6.253,50 (item 08.4); 

para o período entre 37º ao 48º mês; e R$ 6.822,00 (item 08.5) para o 

período entre 49º ao 60º mês, com índice de reajuste anual fixado com 

base no IGPD-I, com o adendo de que no caso de os valores previstos no 

item 08 serem maiores (5% do faturamento bruto), estes serão 

considerados como importância devida a título de aluguéis. Assevera que 

o Locatário não vem adimplindo com sua principal obrigação, qual seja, o 

dever de pagar os aluguéis e acessórios, eis que está em débito com o 

Locador em relação ao aluguel, condomínio (encargo comum), fundo de 

promoção, despesa pré-operacional e custo de obra, totalizando a dívida 

no importe de R$ 300.074,43 (trezentos mil e setenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), que atualizados até 01/10/2017 perfaz o 

montante de R$ 400.550,16 (quatrocentos mil quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e dezesseis centavos) Esclarece que o Locatário pagou 

durante todo o vínculo contratual apenas o valor de R$ 10.781,54, ou seja, 

mantem-se no local há quase dois anos, pagando menos de 5% do que 

deveria. Explana que o Locatário não quita as despesas de condomínio, 

energia e ar condicionado, sobrevivendo literalmente às expensas do 

Requerente que é obrigado a mensalmente arcar com referidas despesas 

sob pena de prejudicar os demais locatários (condôminos). Assim, requer 

o despejo pela falta de pagamento da locação, com fundamento no artigo 

62 da Lei nº. 8.245/91, pugnando por tutela de urgência liminar de despejo 

no caso de o Requerido não purgar a mora em 15 (quinze) dias após a 

citação, conforme prescreve o artigo 62, inciso II da Lei nº. 8.245/91. No 

mérito, caso não ocorra a purgação da mora, requer a confirmação da 

tutela antecipada de urgência (despejo), mantendo-se em definitivo o 

despejo do Locatário e a imissão na posse do Locador, bem como a 

rescisão do contrato de locação. Juntou os documentos necessários à 

propositura da ação. Os autos vieram conclusos. Relatado o necessário. 

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 provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (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). No caso em apreço, 

vislumbra-se a existência dos requisitos autorizadores à concessão da 

tutela antecipada de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. A condição de proprietário do 

Requerente está comprovada por meio do Contrato de Locação dos 

Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping, Convenção de Normas 

Gerais de Locação, Administração, Funcionamento, Fiscalização e outras 

Avenças do Várzea Grande Shopping, Estatuto da Associação dos 

Lojistas do Várzea Grande Shopping, Primeiro Termo Aditivo de 

Rerratificação ao Contrato de Locação dos Espaços Comerciais do 

Várzea Grande Shopping, Relação de Inadimplência Detalhamento por 

Conta e Inscrições do SERASA. Já o risco de dano de irreparável e de 

difícil reparação, exsurge dos eventuais prejuízos do Requerente, eis que 

privado da posse do imóvel locado. Logo, pertinente o deferimento de 

tutela de urgência, para determinar a desocupação do bem. Ante o 

exposto, nos termos do art. 303 do CPC, CONCEDO, desde já, a tutela de 

urgência, para determinar a retirada da Requerida na posse do imóvel, 

caso não proceda ao pagamento em 15 (quinze) dias, após a sua citação. 

Em que pese a manifestação expressa do Requerente no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 20 de agosto 

de 2018 às 16hs:00min constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intimem-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, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Várzea Grande/MT, 21 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001483-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARNABE ZEFERINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001483-35.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

proposta por BERNABE ZEFERINO DA COSTA em desfavor de BANCO 

BMG S/A, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. Alega o Requerente ser pessoa idosa, do lar, carente de 

informações, analfabeto, mal sabe escrever seu nome e se deu conta que 

o valor do seu benefício havia diminuído após consulta do histórico de 

créditos, o qual solicitou a um terceiro. Afirma que descobriu vários 

empréstimos em seu nome, os quais jamais foram contratados. Relata que 
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pela consulta de empréstimo consignado os descontos dos contratos de 

nº 557412722 no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) com 36/72 

parcelas já descontadas; 557226045 no valor de R$ 64,23 (sessenta e 

quatro reais e vinte e três centavos) com 35/72 parcelas já descontadas; 

562625115 no valor de R$ 27,29 (vinte e sete reais e vinte e nove 

centavos) com 23/72 parcelas já descontadas; e por fim, o contrato nº 

235160152 no valor de R$ 64,23 (sessenta e quatro reais e vinte e três 

centavos) com 20/60 parcelas já descontadas que esta excluído, os quais 

somam previamente o valor de R$ 5.312,32 (cinco mil trezentos e doze 

reais trinta e dois centavos). Verificou que desde 04/11/2015 houve 

realização de descontos a título de cartão de crédito por meio do contrato 

nº 7643648 com valor da parcela de R$ 38,61 (trinta e oito reais e 

sessenta e um centavos), o qual foi excluído no dia 24/03/2016. 

Entretanto, neste mesmo dia houve a inclusão de um novo contrato nº 

9309752 no valor das parcelas de R$ 43,12 (quarenta e três reais e doze 

centavos), que da mesma maneira foi excluído no dia 04/02/2017 e 

inserido o atual de nº 11658692 no valor das parcelas de R$ 45,91 

(quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). Informa que foi 

descontado do Requerente a título de cartão de crédito o valor de R$ 

1.307,32 (um mil trezentos e sete reais e trinta e dois centavos), somando 

um total de R$ 6.619,64 (seis mil seiscentos e dezenove reais e sessenta 

e quatro centavos) entre empréstimo e cartão de crédito. Enfatiza que 

jamais contratou qualquer empréstimo junto a Requerida, tampouco, Cartão 

de Crédito, para que viesse a ser descontado de seu benefício, razão pela 

qual não possui qualquer contrato de empréstimo para trazer à baila e que 

pedirá a exibição de documentos, bem como a pericia grafotécnica. 

Requer a concessão da tutela antecipada de urgência inaudita altera pars, 

para que seja determinada a abstenção de qualquer desconto da folha de 

pagamento do Requerente, sob o pretexto de pagamento de parcelas de 

empréstimo consignado, até que seja resolvida a discussão judicial a 

respeito do pagamento total do empréstimo e repetição dos valores pagos 

indevidamente, sob pena de multa diária. No mérito, requer pela 

procedência da demanda com a confirmação da liminar, declaração de 

inexistência dos contratos firmados, devolução dos valores descontados 

em dobro, corrigidos monetariamente, pelo pagamento dos danos morais 

ocasionados, a concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. Juntou procuração ad judicia, documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, consulta de empréstimo consignado. Relatado o 

necessário. Decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se 

que, no 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). No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora 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 suspenso os 

descontos vinculados em sua folha de pagamento. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, 

demonstrando a vinculação de empréstimos em seu benefício, logo, 

havendo dúvidas quanto à validade dos empréstimos faz-se pertinente o 

pedido de suspensão dos descontos nos proventos do Requerente. Ante 

o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do NCPC, e determino que a instituição bancária 

requerida se abstenha de realizar qualquer em folha de pagamento do 

Requerente, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) 

limitado até o valor da causa. Cite-se/ intime-se a Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 16 de julho de 2018, às 09h30min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, estando evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em 

relação à requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003973-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003973-30.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação de Cobrança Indevida com 

Reparação por Danos Morais e Materiais por Dívidas pagas com Pedido de 

Liminar em Tutela de Urgência ajuizada por José Joarez da Silva em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia- S/A. Alega 

ser titular da Unidade Consumidora n 6/377420-5 e que a Requerida, sem 

aguardar o julgamento do mérito da ação em que se discute a legalidade 

da cobrança, cuja liminar lhe foi deferida, concedendo o direito de 

depositar as parcelas de consumo em juízo, adiantou-se e interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do Requerente, 

em 30/04/2018, bem como lançou o nome do Requerente nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, pelas faturas, quanto aos valores e meses que 

vinham sendo depositados em juízo, sem prévia notificação e com um 

processo em tramitação. Informa que por várias vezes tentou resolver a 

situação amigavelmente, contudo, a Requerida em momento algum se 

mostrou disposta a cooperar, mesmo tendo o Requerente juntado todos os 

comprovantes de protocolos e pagamentos efetuados em juízo. Como 

última tentativa, o Requerente tentou falar com a Requerida, Protocolo de 

nº 48754282, explicando novamente a situação, de modo que a atendente 

passou a ligação para seu supervisor que alegou o seguinte fato “... que a 

energia foi interrompida pelas faturas em aberto dos meses 10/17 até 

março/18,(...) que consta no sistema que tinha uma liminar que foi baixada 

em março de 2018 por isso foi enviado que a equipe fizesse a interrupção 

do fornecimento de energia na UC. Questionamos que fosse verificado 

perante o departamento jurídico, mas segundo o atendente ninguém 

estava atendendo, achava que era pelo feriado que seria em dia 01/05/18 

(Dia do Trabalhador) mas que anotaria e passaria para ser verificado o 

mais rápido possível”, contudo nada fora feito. Pede a concessão da 

antecipação da tutela, para: a) determinar que a Requerida efetue a 

religação da energia elétrica e retire o nome do Requerente inscrito 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de inadimplemento. No 

mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos necessários à 

propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. Diante das novas 

alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso 

grafar que a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

A tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” De mais 

a mais, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 

suas alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do Requerente, 

de fato, aponta alguma irregularidade. O Requerente teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme se verifica no ID n. 

13238495, sem prévia notificação e, com ação judicial em trâmite, 
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pendente de análise do mérito, a qual, liminarmente determinou o 

pagamento das faturas em juízo, bem como, de forma totalmente arbitrária, 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica de sua residência. 

Ademais, verifica-se que a pretensão do 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, bem como a probabilidade do direito, 

sendo incontestável a existência de prejuízo ao Requerente, pois, em 

casos desse jaez, a inclusão do seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá causar na honra da pessoa. De outra feita, é inegável a 

presença do periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua continuidade se impõe. Ademais, dispõe o artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” (sem grifo no 

original) Como se vê, é dever da concessionária de energia prestar o 

serviço de fornecimento de energia elétrica, que é essencial, de forma 

adequada, eficiente e contínua. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência para determinar que a Requerida retire a restrição do 

nome do Requerente junto aos Órgãos de proteção ao crédito: 

SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

bem como restabeleça o imediato ligamento da energia elétrica na 

residência do Requerente, até o julgamento do mérito da ação. 

Cite-se/intime-se a empresa Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecerem em audiência de conciliação que designo 

para o dia 27 de agosto de 2018 às 10h:30min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005147-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO BARBOSAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PATRICIA PALACIO RIBEIRO NERY OAB - MT11195/O 

(ADVOGADO)

ROGERIO CAMARGO NERY OAB - MT18795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005147-45.2016.8.11.0002 

Vistos em correição. Cleusa Alves Moreira de Sousa propôs a presente 

Liquidação de Sentença proferida em desfavor de Ympactus Comercial 

S/A (TELEXFREE), pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC em sede de Ação Civil Pública sob o nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Pretende em sede de tutela antecipada de 

urgência o recebimento dos valores investidos na empresa requerida e 

incidentalmente a exibição de documentos pela Requerida, sob pena de 

reconhecimento dos fatos alegados, nos termos do artigo 400 do CPC. 

Requer os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Relatado o necessário. Decido. Pois bem. 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. 

Contudo, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos 

termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o 

esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, tratando-se de liquidação de 

sentença pelo rito comum, há necessidade da comprovação dos fatos 

como o vínculo existente entre as partes e apuração dos valores antes de 

determinar o pagamento do valor devido. Logo, a constatação da 

veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela Requerente, 

está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório. 

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com 

fulcro no artigo 300, do CPC. No que tange à exibição de documento, 

entendo que também não se faz adequada ao presente caso, pois para 

determinar a exibição sob pena de reconhecimento dos fatos alegados 

(artigo 400 do CPC) é necessária a comprovação do vínculo entre as 

partes e a recusa da Requerida em exibir os documentos na via 

administrativa, motivo pelo qual também INDEFIRO o pedido incidental de 

exibição de documentos. Entretanto, atenta à peculiaridade da presente 

demanda e à impossibilidade da Requerente cumprir com o ônus que lhe 

cabe em comprovar seu vínculo com a Requerida, com fulcro no artigo 

373, §1º, do CPC, DETERMINO que a empresa requerida promova a busca 

e instrua os autos com resultado de pesquisa em seu banco de dados, no 

que tange à existência de contrato firmado com a Requerente. Fica desde 

já oportunizado à Requerida desincumbir-se do referido ônus, devendo 

justificar satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento desta 

determinação no prazo de defesa. CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 511 do 

CPC, devendo constar as advertências do artigo 341 do CPC. Após, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA Várzea Grande/MT, 29 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005577-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ALVES MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005577-60.2017.8.11.0002 

Vistos em correição. Cleusa Alves Moreira de Sousa propôs a presente 

Liquidação de Sentença proferida em desfavor de Ympactus Comercial 

S/A (TELEXFREE), pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC em sede de Ação Civil Pública sob o nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Pretende em sede de tutela antecipada de 

urgência o recebimento dos valores investidos na empresa requerida e 

incidentalmente a exibição de documentos pela Requerida, sob pena de 

reconhecimento dos fatos alegados, nos termos do artigo 400 do CPC. 

Requer os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Relatado o necessário. Decido. Pois bem. 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. 

Contudo, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos 

termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o 

esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, tratando-se de liquidação de 

sentença pelo rito comum, há necessidade da comprovação dos fatos 

como o vínculo existente entre as partes e apuração dos valores antes de 

determinar o pagamento do valor devido. Logo, a constatação da 
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veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela Requerente, 

está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório. 

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com 

fulcro no artigo 300, do CPC. No que tange à exibição de documento, 

entendo que também não se faz adequada ao presente caso, pois para 

determinar a exibição sob pena de reconhecimento dos fatos alegados 

(artigo 400 do CPC) é necessária a comprovação do vínculo entre as 

partes e a recusa da Requerida em exibir os documentos na via 

administrativa, motivo pelo qual também INDEFIRO o pedido incidental de 

exibição de documentos. Entretanto, atenta à peculiaridade da presente 

demanda e à impossibilidade da Requerente cumprir com o ônus que lhe 

cabe em comprovar seu vínculo com a Requerida, com fulcro no artigo 

373, §1º, do CPC, DETERMINO que a empresa requerida promova a busca 

e instrua os autos com resultado de pesquisa em seu banco de dados, no 

que tange à existência de contrato firmado com a Requerente. Fica desde 

já oportunizado à Requerida desincumbir-se do referido ônus, devendo 

justificar satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento desta 

determinação no prazo de defesa. CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 511 do 

CPC, devendo constar as advertências do artigo 341 do CPC. Após, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000171-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000171-24.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifico que a Requerente 

pede pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinado pela 

demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de não ser deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001690-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DA SILVA FERRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001690-68.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que estes autos encontram-se na relação de 

processos indicados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos-CEJUSC, incluso na pauta e sem prejuízo do 

prosseguimento normal do feito, designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de junho de 2018, às 9h. Intimem-se os doutos patronos, para se 

fazerem presente ao ato acompanhados das partes. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002308-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA DIAS ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002308-76.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003616-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NASSER UNTAR PEREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO SILVA NAZARENO (RÉU)

Ismael Carvalho (RÉU)

Wanderleia Nazareno (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003616-50.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifico que a Requerente 

pede pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinado pela 

demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de não ser deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004662-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LEITE DA CUNHA (REQUERENTE)

JUCILENE AUXILIADORA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 440 de 473



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004662-45.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004192-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004192-77.2017.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito e Pedido de Indenização por Dano Moral, proposta por Andriellen 

Batista de Lima em desfavor de Claro S.A. Verifica-se, contudo, que ação, 

envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, distribuída por 

dependência ao processo de nº 1004191-92.2017.8.11.0002, em trâmite 

perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca. Portanto, em análise aos 

documentos instruídos na presente demanda, notadamente os Ids n° 

13380739 - Pág. 3 e 2951998- Págs. 1 e 2, verifica-se a existência de 

conexão entre o presente feito e aquele em curso perante a 3ª Vara Cível 

desta Comarca. Em casos tais, a fim de se evitar decisões conflitantes 

entre juízos distintos, aplicável a regra contida no artigo 55 do CPC que 

prevê: "Art. 55 – Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 3o Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles". Assim, tendo em vista a 

conexão da presente ação com a acima mencionada, estas deverão ser 

reunidas para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, decisões 

conflitantes, conforme artigo 58 do CPC. Diante destas considerações, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a 

presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser distribuída por dependência ao processo 

1004191-92.2017.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 29 de maio 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004008-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIZE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004124-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES SANTANA E ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001859-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUIMARAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cumpra-se a sentença proferida anteriormente. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 233008 Nr: 13083-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENAURO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora para manifestar acerca do V. 

acórdão de fls. 158/161 proferido nos autos de Embargos nº 

323-31.2014.811.0002, código 331592, requerendo o que entender por 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de prosseguimento da 

Execução.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

 Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 305754 Nr: 1472-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO TRAINING ACADEMIA DE PERFOMANCE CORPORAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes da expedição do competente alvará, deve a parte titular do crédito 

depositado em juízo informar nos autos os dados bancários de sua 

titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de 

até 05 (cinco) dias, para ser efetuada a transferência em seu favor, para 

a correta dedução do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 212843 Nr: 8352-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA AUXILIADORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fls. 300-305), aliada a 

solicitação da parte exequente, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores indicados.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, fazendo averbar que 

eventual silêncio implicará em anuência tácita com a extinção dos 

presentes autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 81 Nr: 233-82.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA, JOSE 

FOCHESATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução (fl.206), em razão do pagamento do débito. Posto 

isso, julgo extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais remanescentes, bem como em honorários advocatícios, 

conforme consignado no despacho citatório.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte Executada. Expeça-se mandado 

para cancelamento do registro das penhoras dos imóveis descritos nas 

matrículas nº 5.082, 29.611, 29.613, 36.045, 36.046, 36.047, do 1º Serviço 

Notarial e Registro da Comarca de Várzea Grande – MT, devendo o 

interessado comparecer em cartório para proceder a retirada e comprovar 

o cumprimento, no prazo de até 15 (quinze) dias.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 237093 Nr: 16933-50.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMA RIBEIRO DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos 

honorários contratuais nos moldes do contrato de honorários quando 

juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250144 Nr: 9538-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HONORATO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos 

honorários contratuais nos moldes do contrato de honorários quando 

juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC).Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339220 Nr: 7314-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Deixo de condenar a parte autora nas verbas 

de sucumbência, vez que ausente a má-fé (artigo 18 da Lei 7.347/85). 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20437 Nr: 766-80.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE IND. E COM. DE CEREAIS, DILU 

CARNEIRO DA SILVA, GENECILDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Vistos,

Analisando os autos, constato das fls. 136 que foram retiradas as 

restrições de penhora e transferência do veículo I/Ford Ranger XLS 10A, 

placa ATL 8176, restando apenas restrição de alienação fiduciária, a qual 

foge da competência desta Vara.

Quanto ao pedido de transferência dos valores bloqueados judicialmente, 

determino a intimação do patrono dos requeridos para, no prazo de 05 

dias, informar os dados bancários da requerida Genecilda Pereira da Silva, 

a qual sofreu as restrições, para ser realizada na conta por ela indicada.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330758 Nr: 27051-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCC, ANANERI CABRAL CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores, aliado ao cálculo 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, expeça-se o alvará do valor da condenação em favor 

da parte exequente.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, fazendo averbar que 

eventual silêncio implicará em anuência tácita com a extinção dos 

presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003653-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para todos os atos 

processuais, com fundamento no Art. 98, caput e § 1º, do NCPC, sem 

prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja 

constatada a sua capacidade financeira. Anote-se. Por ora, o caso é de 

indeferimento da tutela. A plausibilidade do direito invocado pela parte 

Autora não é verificável de plano, fazendo-se necessária a instauração 

do contraditório. Ausente a prova inequívoca do alegado, indefiro a tutela 

de urgência, de natureza antecipada pleiteada. Cite-se a parte Ré, para, 

querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 

c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). No 

que tange à realização do estudo social/psicosocial, encaminhe-se os 

autos ao setor técnico, afim de que realize um estudo social na parte 

demandante, sem prévio aviso. Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, façam-se os 

autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo de 

designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004031-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação Previdenciária” proposta por LUCINO 

MARQUES DA COSTA, qualificado, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, 

na qual se objetiva, em síntese, a implantação do auxílio-acidente. 

Relata-se que o autor, ao iniciar suas atividades laborais na empresa 

Sulmap Sul Amazônia Madeiras e Agropecuária Ltda., no dia 20 de agosto 

de 1991, sofreu acidente de trabalho que resultou na “amputação do dedo 

da mão e uma grave sequela em sua mão esquerda”, que o impedem de 

trabalhar e, consequentemente, de prover o próprio sustento, pois possui 

déficit no movimento da mão. Pede-se, assim, a concessão da 

antecipação de tutela, a fim de que o benefício de auxílio-doença seja 

restabelecido. O pedido veio acompanhado de alguns documentos. É o 

relatório. Decido Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que a 

tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso 

dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada de um único 

documento médico atestando a enfermidade que o autor possui, sem, 

contudo, constar qualquer informação quanto à gravidade da doença ou 

sobre eventual limitação laboral por ele suportado, bem como a urgência 

na implantação do benefício ou o risco de prejuízo ao resultado útil do 

processo. Diante do exposto, não evidenciado o preenchimento dos 

requisitos necessários à antecipação dos efeitos da sentença, com fulcro 

no art. 294 do CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos 

moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Com fulcro no art. 334 do CPC, 

designo para o dia 14 de agosto de 2018, às 16h30min, a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 
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(art. 351, CPC). Intimem-se as partes acerca da audiência assinalada 

acima, devendo constar também do mandado a observação de que o réu 

deverá ser citado da ação com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência designada, nos termos da parte final do art. 

334, do CPC. III) Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015, do 

CNJ, no tocante à prova pericial em ações previdenciárias, determino, 

desde logo, a realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro 

no art. 465 do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já 

cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), 

a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora e/ou 

incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 25 de julho de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003851-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANO LEMES 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, MAXIMIANO LEMES DA SILVA, qualificado 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 trabalhador rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando 

não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 10191425) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça. Juntou extrato previdenciário. 

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. 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, 85 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 60 

meses, ou 5 anos, 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 nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a sua 

profissão como lavrador. Contudo, tal início de prova foi desconstituído 

pelos depoimentos testemunhais. A testemunha Sr. André Santana da 

Silva afirmou conhecer o autor há apenas 12 anos e que não sabe dizer 

se o requerente sempre laborou na lide rural. Afirma também que dentre o 

período que o conhece, o requerente ficou mais tempo parado do que 

trabalhando. A testemunha Sr. Manoel Eduvices de Jesus, por sua vez, 

afirmou conhecer o autor há aproximadamente 10 anos da localidade 

“Buriti do Bola”, no Município de Nossa Senhora do Livramento e que logo 

após o requerente parou de trabalhar, não sabendo dizer por quanto 

tempo o mesmo morou na zona rural. Nota-se, portanto, que o autor não 

se desincumbiu 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 
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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: 1006154-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BENICIO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, CLOVIS BENICIO DE PINHO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Concessão de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alega, faz jus 

ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do falecimento da 

Sra. Maria de Lourdes de Arruda, sua esposa. Diz ter sido esposo da 

falecida à época do óbito desta, relatando que sempre viveram da 

atividade rurícola. Pugna, assim, pela procedência do pleito, com a 

implantação do benefício desde a data do falecimento de seu cônjuge. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela 

foi indeferida no despacho inicial. Em contestação, o réu alega o não 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

especialmente a alegada atividade rural, pugnando pela improcedência do 

pleito. Em caso de eventual condenação, requereu a fixação dos juros e 

da correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 e 

honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Colhidos 

os depoimentos das testemunhas arroladas e da autora, encerrou-se a 

instrução, tendo a parte autora reiterado os termos da inicial. O réu não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a 

norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 8.213/91 (Previdência 

Social), a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, 

quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do requerimento, 

quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da decisão 

judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está subordinado à 

demonstração da condição de dependente do segurado que, segundo o 

disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, companheira, 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. No caso em 

apreço, o autor era esposo da falecida, segundo se infere da certidão de 

casamento contida nos autos, presumindo-se disso a sua dependência 

econômica. O início de prova material previsto na Lei 8.213/91 também foi 

demonstrado com a referida certidão de casamento, onde se verifica a 

profissão do Sr. Clovis Benicio de Pinho como lavrador (pág. 16), condição 

que, em tese, se estende à esposa. Corrobora tais documentos o extrato 

do CNIS (pág. 42) trazido aos autos pelo réu, do qual se verifica que o 

autor está aposentado como trabalhador rural desde 6.8.2014, 

confirmando a sua qualidade de segurado especial extensível à falecida 

esposa. A prova testemunhal, por sua vez, coerente e robusta, confirma o 

teor da referida certidão, vez que a única testemunha ouvida em juízo 

afirmou ter conhecido o autor desde antes do falecimento de sua esposa, 

do sítio “Santa Rita”, no Município de Poconé, onde eles viviam na lavoura 

em regime de economia familiar até o falecimento desta. A jurisprudência 

pátria, ao enfrentar casos semelhantes, tem compreendido recentemente 

pela procedência da ação, conforme se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. COMPANHEIRO. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CONDIÇÃO DE RURAL DO AUTOR SE ESTENDE À 

COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 8.213/1991, 

para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do 

benefício de pensão por morte é necessária a presença de alguns 

requisitos, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de 

segurado do de cujus; e c) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada. 2. Sendo incontroverso o óbito da instituidora, 

as questões trazidas a julgamento cingem-se à verificação da existência - 

ou não - de união estável entre o autor e o de cujus, bem como da 

qualidade de segurado especial da falecida. 3. No caso concreto, a 

condição de companheiro do autor foi confirmada por robusta prova 

testemunhal. Ainda que assim não fosse, o apelado demonstrou possuir 

filhos com o de cujus, sendo certo que a existência de nascimento de 

filhos em comum do casal é prova de existência da união estável (Cf. AC 

0002043-51.2004.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco 

de Assis Betti, TRF da 1ª Região - Segunda Turma, e-DJF1 p. 70 de 

29/04/2010), sobejando presumida a dependência do apelado. 4. 

Apresentada documentação do autor comprobatória de atividade rural, na 

condição de segurado especial, estende-se à companheira, conforme 

jurisprudência desta Corte. Não havendo dúvidas quanto ao óbito e à 

dependência econômica, a parte autora faz jus à concessão do benefício 

de pensão por morte rural. 5. Apelação do INSS não provida.” (AC 

0002264-53.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

e-DJF1 de 12/05/2017) “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR 

COMPROVADA. ANOTAÇÃO COMO RURAL NA CTPS. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Para obtenção 

do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação do óbito; a 

qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do 

beneficiário. 2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão do benefício de 

pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor 

(Súmula 340/STJ). 3. Comprovada a qualidade de segurado instituidor da 

pensão, bem como a condição de companheira da autora em relação ao 

falecido, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte, na qualidade 

de dependente previdenciária. 4. A dependência econômica de 

companheira sobrevivente e dos filhos menores em relação ao segurado 

falecido é presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º). (...) 11. Apelação 

provida em parte.” (TRF1 – AC/GO 0057115-03.2016.4.01.9199 – Primeira 

Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, p. e-DJF1 de 

10.5.2017) Como se vê, a parte requerente se desincumbiu de seu mister 

ao comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação 

através de documentos, que foram concebidos como início razoável de 

prova material, bem como corroborados por prova testemunhal, fazendo, 

portanto, jus ao benefício. 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. Diante do 

exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder à 

requerente, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (13.3.2017), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 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 (Súmula 

490 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Clovis 

Benicio de Pinho, portador do CPF n. 014.034.651-18; 2. Filiação: 
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Agostinho Pedro de Pinho e Faustina Felipa de Arruda Pinho; 3. Benefício 

Concedido: Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 13.3.2017. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007049-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO GHISLERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, LUDOVICO GHISLERI, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Pensão por Morte Rural” em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alega, faz 

jus ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do falecimento 

da Sra. Maria da Conceição, sua esposa. Diz ter sido esposo da falecida à 

época do óbito desta, relatando que sempre viveram da atividade rurícola. 

Pugna, assim, pela procedência do pleito, com a implantação do benefício 

desse a data do falecimento da esposa. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho 

inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

especialmente a alegada atividade rural, suscitando a prescrição 

quinquenal, rechaçada em despacho saneador (Id. 10588950) e, em caso 

de eventual condenação, requereu a fixação dos juros e da correção 

monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 e honorários 

advocatícios conforme art. 85, § 3º, do CPC. Alega, 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. 

Juntou extrato previdenciário. Colhidos os depoimentos das testemunhas 

arroladas e da autora, encerrou-se a instrução, tendo a parte autora 

reiterado os termos da inicial. O réu não compareceu ao ato. É a síntese 

do necessário. Decido. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus 

incisos da Lei n. 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida até 90 

(noventa) dias depois deste; do requerimento, quando requerida após o 

prazo de 90 dias; e, por último, da decisão judicial, no caso de morte 

presumida. Tal benefício está subordinado à demonstração da condição 

de dependente do segurado que, segundo o disposto no art. 16, da 

referida Lei, são: I) cônjuge, companheira, companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido; II) os pais e III) o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. No caso em apreço, a autora 

era esposa do falecido, segundo se infere da certidão de casamento 

contida nos autos, presumindo-se disso a sua dependência econômica. O 

início de prova material previsto na Lei 8.213/91 também foi demonstrado 

no “Registro de Imóveis do Cartório do 6º Ofício (matrículas nº 505 e nº 

1.683)”, onde consta a profissão deste como lavrador/agricultor. 

Corrobora tais documentos o extrato do CNIS (pág. 46) trazido aos autos 

pelo réu, do qual se verifica que o autor está aposentado como 

trabalhador rural desde 17.3.1994, confirmando a sua qualidade de 

segurado especial extensível à falecida esposa. A prova testemunhal, por 

sua vez, coerente e robusta, confirma o teor da referida certidão, vez que 

as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram ter conhecido o autor 

desde antes do falecimento de sua esposa do Município de Vera, onde 

eles viviam na lavoura em regime de economia familiar até o ano de 1992, 

tendo também afirmado que o autor mudou para a cidade depois que a de 

cujus ficou doente. A jurisprudência pátria, ao enfrentar casos 

semelhantes, tem compreendido recentemente pela procedência da ação, 

conforme se infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. 

COMPANHEIRO. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CONDIÇÃO DE RURAL DO AUTOR SE ESTENDE À 

COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 8.213/1991, 

para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do 

benefício de pensão por morte é necessária a presença de alguns 

requisitos, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de 

segurado do de cujus; e c) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada. 2. Sendo incontroverso o óbito da instituidora, 

as questões trazidas a julgamento cingem-se à verificação da existência - 

ou não - de união estável entre o autor e o de cujus, bem como da 

qualidade de segurado especial da falecida. 3. No caso concreto, a 

condição de companheiro do autor foi confirmada por robusta prova 

testemunhal. Ainda que assim não fosse, o apelado demonstrou possuir 

filhos com o de cujus, sendo certo que a existência de nascimento de 

filhos em comum do casal é prova de existência da união estável (Cf. AC 

0002043-51.2004.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco 

de Assis Betti, TRF da 1ª Região - Segunda Turma, e-DJF1 p. 70 de 

29/04/2010), sobejando presumida a dependência do apelado. 4. 

Apresentada documentação do autor comprobatória de atividade rural, na 

condição de segurado especial, estende-se à companheira, conforme 

jurisprudência desta Corte. Não havendo dúvidas quanto ao óbito e à 

dependência econômica, a parte autora faz jus à concessão do benefício 

de pensão por morte rural. 5. Apelação do INSS não provida.” (AC 

0002264-53.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

e-DJF1 de 12/05/2017) “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR 

COMPROVADA. ANOTAÇÃO COMO RURAL NA CTPS. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Para obtenção 

do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação do óbito; a 

qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do 

beneficiário. 2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão do benefício de 

pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor 

(Súmula 340/STJ). 3. Comprovada a qualidade de segurado instituidor da 

pensão, bem como a condição de companheira da autora em relação ao 

falecido, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte, na qualidade 

de dependente previdenciária. 4. A dependência econômica de 

companheira sobrevivente e dos filhos menores em relação ao segurado 

falecido é presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º). (...) 11. Apelação 

provida em parte.” (TRF1 – AC/GO 0057115-03.2016.4.01.9199 – Primeira 

Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, p. e-DJF1 de 

10.5.2017) Como se vê, a parte requerente se desincumbiu de seu mister 

ao comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação 

através de documentos, que foram concebidos como início razoável de 

prova material, bem como corroborados por prova testemunhal, fazendo, 

portanto, jus ao benefício. Sobre o termo inicial do benefício, levando-se 

em conta que o óbito se deu em 22 de março de 2001 e somente em 2017 

o autor requereu o benefício perante o INSS, a pensão deverá ser paga a 

partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 74, da Lei 

8.213/91, e não da data do óbito como pretendido. 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. 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. Diante do exposto, com 

suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido 

formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder à requerente, 

o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo, a 

partir da data do requerimento administrativo (8.6.2017), bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da referida lei. As prestações em atraso 

devem ser pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, 
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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 (Súmula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Ludovico Ghisleri, portador do 

CPF n. 028.413.479-15; 2. Filiação: José Ghisleri e Maria Savio; 3. 

Benefício Concedido: Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 

8.6.2017. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007066-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PAES 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, SILVIO PAES DE CAMPOS, qualificado 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 trabalhador rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no 

despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 10589294) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de Processo 

Civil. 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. 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. 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, 62 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 204 meses, ou 17 anos, 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 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua certidão de casamento, 

onde consta a sua profissão como lavrador, complementado pelas 

seguras e convincentes declarações das testemunhas ouvidas, das quais 

se extrai o efetivo exercício de atividade rural por período necessário à 

obtenção do benefício. Isso porque tanto o Sr. Denis Marcelo Moreira 

Barbosa como a Sra. Beatriz Auxiliadora de Campos afirmaram conhecer 

o autor há pelos menos 10 e 25 anos da localidade de “Cangas”, próximo a 

Poconé, onde ele exercia agricultura e vivia da roça. A autora, por sua 

vez, relatou ter vindo para a cidade há cerca de 2 anos, depois que o 

marido ficou doente, passando, então, a ficar “lá e aqui” (fl. 63-CD-ROM). 

Contatou-se, ainda, dos autos, mais especificamente dos documentos de 

págs. 57-59, que o requerente teve vínculos urbanos com algumas 

empresas nos períodos entre 2.12.1977 a 15.7.1978; 1.9.1978 a 

14.10.1978; 17.2.1998 a 3.11.1998, bem como vínculo rural na fazenda do 

Sr. José Carlos Ferreira de Arruda no período entre 1.9.2005 a 12.9.2008, 

o que, todavia, não afasta a condição da família de rurícola, já que o 

período necessário à concessão do benefício (204 meses, ou 17 anos) 

restou devidamente comprovado nos autos, tendo o autor completado os 

60 anos exercendo atividade rural. Vê-se, portanto, que a autora 

preenche os requisitos exigidos para aposentar-se, diante da suficiente 

comprovação de sua condição de trabalhador rural pelo período exigido 

em lei (204 meses, ou 17 anos). Ademais, 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, 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. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte 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 
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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 (Súmula 111 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Silvio Paes de Campos, portador do CPF n. 

204.352.311-20; 2. Filiação: Nicolau Pinto de Campos e Antonia Paes de 

Campos; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial 

do Benefício: 14.3.2017. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007063-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, SEBASTIANA DAS COSTA SOUZA, 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. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando 

não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 10589155) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Alega, 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. Junta extrato 

previdenciário. 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. 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, 59 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 192 

meses, ou 16 anos, 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 sua 

profissão como tratorista. Todavia, o extrato do CNIS trazido aos autos 

pelo réu demonstra que, na realidade, o Sr. Valdomiro de Souza, esposo 

da autora, vem desenvolvendo atividades urbanas desde 1982, quando foi 

inscrito no regime geral da previdência na condição de empregado, tendo 

laborado em diversas empresas até agosto de 2017, ou seja, ainda que 

tenha ele desenvolvido atividades campesinas, a partir do momento em 

que passou a buscar outros meios de subsistência, mediante trabalho 

urbano, ficou descaracterizada a atividade rural em “regime de economia 

familiar” e afastada a qualidade de segurada especial da autora. Nesse 

passo, mostra-se insuficiente o conjunto probatório a demonstrar o direito 

alegado, o que impede a concessão do benefício. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. VÍNCULO URBANO 

DO MARIDO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. 1. 

A concessão do benefício de aposentadoria rural por idade exige a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, cumprindo-se o prazo de carência, mediante 

início razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou 

prova documental plena, na forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do 

STJ. 2. A parte autora não se prestou a acostar documentos que 

demonstrassem o início razoável de prova material. Com efeito, consta dos 

autos certidão de propriedade de imóvel rural, bem como certificados 

desta propriedade, indicando como sendo "lavrador" a ocupação exercida 

pelo marido da parte autora, condição esta extensível ao cônjuge. No 

entanto, o INSS, em contestação, juntou aos autos CNIS (fls. 49), no qual 

consta o registro de vários vínculos empregatícios urbanos do cônjuge da 

autora, nos períodos de 1976 a 2007, demonstrando, ainda, ser o mesmo 

beneficiário de aposentadoria por invalidez no ramo de atividade de 

Transportes e Cargas, desde 01/09/2005 (fls.63), bem como que a autora 

encontra-se inscrita no regime geral como empresária (fls.69). O conjunto 

probatório dos autos, portanto, não se mostrou suficiente para demonstrar 

o direito alegado e, embora a prova oral indique a existência de que havia 

de fato a atividade campesina do casal, a mesma não caracterizaria o 

regime de economia familiar, apto ao reconhecimento da condição de 

segurado especial, nos termos da norma previdenciária, eis que exercido 

concomitantemente com a atividade urbana. Há um componente de fato 

relevante para a configuração da qualidade de segurado de quem afirma 

exercer atividade campesina, qual seja, a atividade deve ser exercida em 
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regime de economia familiar. A força produtiva da família deve estar de 

forma principal voltada para a produção rural ou, ao menos, essa deve 

representar parcela relevante da renda, tornando-a indispensável para a 

manutenção do padrão de vida e atendimento das necessidades. 3. Não 

havendo a Autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato jurídico 

constitutivo do direito pretendido, a manutenção da sentença de 

improcedência é medida que se impõe. 4. Apelação a que se nega 

provimento.” (TRF1 – AC/GO 0052674-81.2013.4.01.9199 – Primeira 

Câmara Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Saulo José 

Casali, e-DJF1 de 12.5.2017) “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao 

implemento do requisito etário, em especial quando não encontram sintonia 

com o conjunto probatório dos autos, não servem como necessário início 

de prova material do labor rural. 2. Na hipótese, a parte autora cumpriu o 

requisito etário, eis que completou 55 anos em 2012 (nascimento em 

12.09.1957) cuja carência é de 180 meses (1997 a 2012). A parte-autora, 

embora tenha apresentado, como início de prova material, os documentos 

de fls. 17 a 19 (cópia da certidão de casamento, celebrado em 16.07.1976, 

na qual consta lavrador como profissão do cônjuge; cópia de escritura de 

compra e venda de imóvel rural em 13.01.1999; cópia de declaração 

particular, firmada em 29.10.2013, com a informação de exercício de 

atividade rural pela autora; cópia de requerimento de matrícula escolar, 

com informação de endereço em área rural e profissão de doméstica, 

referente ao ano de 1983), teve a qualidade de segurada especial 

afastada pelo CNIS do cônjuge, informando vínculos urbanos longos nos 

interregnos de 01.03.1980 a 10.02.1981, 01.08.1984 a 01.02.1985, 

01.04.1985 a 02.02.1988, 01.07.2003 a 12.08.2004, 14.05.2004 a 

12.07.2004, 01.08.2004 a 15.04.2008, 02.02.2009 a 24.05.2010, 

02.02.2009 a maio de 2010 e 11.11.2011, com informação de última 

remuneração em outubro de 2014. A extensão de prova material em nome 

do cônjuge não é possível quando aquele passa a exercer trabalho 

incompatível com o labor rural, restando, dessa forma, descaracterizado o 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 3. Diante da 

ausência de documentos que demonstrem atividade rural da parte autora e 

da insuficiência da prova testemunhal produzida não se reconhece o 

direito ao benefício de aposentadoria rural por idade. 4. 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. 5. Honorários fixados em R$ 300,00, suspensa a 

exigibilidade na forma do art. 98, §3º do NCPC. Não majorados, nos termos 

do artigo 85, §11 do NCPC, por não terem sido apresentadas 

contrarrazões, inexistindo, dessa forma, trabalho adicional em grau 

r e c u r s a l .  6 .  A p e l a ç ã o  d e s p r o v i d a . ”  ( T R F 1  –  A C / T O 

0058317-15.2016.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal João Luiz 

de Sousa, e-DJF1 de 2.6.2017) Desta feita, não tendo a autora 

comprovado fato constitutivo do seu direito de aposentar-se como 

trabalhadora rural e, por outro lado, tendo o réu se desincumbido desse 

ônus, comprovando ser o esposo da autora trabalhador urbano, impõe-se 

o não acolhimento do pedido. 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 

necessitado, 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: 1005571-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ZELITA PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Concessão 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. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 10478800) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de Processo 

Civil. 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. Juntou extrato previdenciário. Em 

impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. 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. 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, 62 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 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 na vasta documentação anexada 

com a peça primeira, em especial a carteira de filiação ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (pág. 13), a Declaração de Exercício de Atividade 
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Rural (págs. 21-24), dentro outros, corroborados pelos depoimentos das 

testemunhas, que afirmaram conhecê-la há aproximadamente 15 (quinze) 

anos, da localidade do “Quilombo”, localizado em Nossa Senhora do 

Livramento, onde, segundo, estes, ela sempre desenvolveu atividades 

agrícolas com o companheiro proprietário da terra onde vivem até os dias 

de hoje. Tais depoimentos se coadunam com os relatos da autora de que 

laborou na atividade rural em diversas fazendas, aliás, o próprio INSS 

juntou aos autos extrato do CNIS em nome de seu esposo, Sr. Urbano da 

Silva Barros comprovando que ele aposentou-se como trabalhador rural, 

não restando dúvida de que a autora preenche os requisitos exigidos para 

também aposentar-se, diante da suficiente comprovação de sua condição 

de trabalhadora rural pelo período exigido em lei (174 meses, ou 14 anos e 

meio). Ademais, 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, 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. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte 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 (Súmula 111 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Zelita Pereira da Silva, portadora do CPF n. 

340.405.791-00; 2. Filiação: Lourenço Pereira da Silva e Maria Jose 

Ferreira da Costa; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. 

Data inicial do Benefício: 16.2.2016. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002049-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GONCALINA NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. GONÇALINA NEVES DE CAMPOS e EDSON MANOEL DE ALMEIDA, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, propuseram “Ação de 

Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, porque, segundo alegam, 

foram contratados pelo réu para exercer função pública por prazo 

determinado, em 1.1.2004 e 29.8.2012, tendo permanecido nessa 

condição até 31.12.2015 e 21.12.2016, respectivamente. Sustentam que 

durante todo o período laborado não lhes foram conferidas as verbas de 

férias, terço constitucional e 13º salário e, que, além disso, o réu não 

recolheu as verbas fundiárias. Por tais motivos, sustentando, ainda, que a 

dispensa foi sem justa causa, pedem a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de 

juros e correção monetária, enfatizando que a prescrição do FGTS é 

trintenal. A inicial veio instruída com diversos documentos. Apesar de 

citado, o réu não contestou o pleito. Por tais motivos, sustentando, ainda, 

que a dispensa foi sem justa causa, pedem a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de 

juros e correção monetária, enfatizando que a prescrição do FGTS é 

trintenal. A inicial veio instruída com diversos documentos. Apesar de 

citado, o réu não contestou o pleito. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel. Contudo, por se tratar de ente público 

municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a 

causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se anotar que parte das verbas salariais 

pleiteadas, caso sejam reconhecidas, foram alcançadas pela prescrição, 

conforme se infere do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal que assim 

estabelece: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto 

aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” Inobstante a 

regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na 

doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de 

ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à 

prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas também as 

contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 

19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” Sobre a 

incidência da prescrição quinquenal nas pretensões formuladas contra a 

Fazenda Pública vale registrar, como resumo do tema, a Súmula 107 do 

TFR, que assim dispõe: “A ação de cobrança do crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos autos em que se está 

diante de créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo 

prescricional alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, 

como se infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas 

em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 
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tendo a ação sido distribuída em 25.3.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas aos servidores apenas em relação aos 5 (cinco) 

anos que antecedem à propositura da ação, ou seja, a partir de 25.3.2012, 

inclusive em relação ao FGTS, uma vez que, com a declaração de 

inconstitucionalidade das normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 

8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 

99.684/1990, que previa a prescrição trintenal para as verbas de FGTS, 

passou a vigorar também para as referidas verbas a prescrição 

quinquenal, conforme se infere do seguinte julgado: “Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento.” (ARE 709212 – Tribunal Pleno - Repercussão 

Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) 

Quanto ao mérito, conforme noticiam os autos, os autores, Edson Manoel 

de Almeida e Gonçalina Neves de Campos, foram contratados 

temporariamente para exercer as funções de agente de segurança e 

professora, sem concurso público, tendo eles ingressado no serviço 

público em 28.8.2012 e em 1.1.2004, respectivamente, e permanecido em 

exercício até os anos de 2015 e 2016, pelo que pleiteiam as verbas 

trabalhistas referentes às férias e 1/3 de férias; 13º salário e FGTS, tidas 

como não pagas pela municipalidade. Os documentos que instruem o pleito 

comprovam a contração narrada na inicial, inclusive os períodos laborados 

pelos contratados, não restando dúvida nesse ponto. Segundo prevê o 

art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo 

artigo 37 da CF/88. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, 

escrevendo sobre a matéria, nos ensina que: “A Constituição prevê que a 

lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) 

estabelecerá os casos de contratação temporária para o atendimento de 

necessidades temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). 

Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que 

desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas 

provisórias, demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento 

reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o 

regime normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do 

dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações 

nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por 

razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando 

a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, os autores foram contratados por 

prazo determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 

10 anos a Sra. Gonçalina e mais de 4 anos o Sr. Edson, de modo que a 

contratação se perpetuou no tempo. De maneira geral, quando isso 

ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o prazo máximo 

permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com igual prazo, 

desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira admissão 

do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível realização 

de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma 

constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos 

termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil. É o 

que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, portanto, 

que o autor faz jus não só à remuneração respectiva pelo trabalho 

prestado, mas também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa 

do ente público, pois a nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, 

conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do 

contratante e do contratado, assegurando ao trabalhador, por outro lado, 

o direito não só à percepção salarial, mas ao levantamento do depósito 

referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Recurso extraordinário. 

Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 

19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 

19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com 

a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal 

Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 

13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente 

do entendimento adotado a partir da decisão visualizada acima: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. 

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 
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ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, os autores não fazem jus ao recebimento 

das demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as mais recentes decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

exemplo do julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 

2º DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES 

DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, possuindo os contratados 

direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período 

laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às verbas de 

férias, 1/3 de férias e 13º salário e à multa de 40% (quarenta por cento) 

sobre o FGTS, devida apenas aos trabalhadores regidos pela CLT. Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos de Edson Manoel 

de Almeida e Gonçalina Neves de Campos na Ação de Cobrança proposta 

em face do Município de Várzea Grande, apenas para declarar direito 

destes ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, 

observando-se a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de 

mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por 

cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado 

o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, 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, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo 

os autores decaído de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE 

MELLO, Celso Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – 

Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Verificando-se, apenas agora, que o requerente não instruiu a 

peça primeira com seus documentos pessoais, com fulcro no art. 370 do 

Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e determino 

seja intimado para regularizar o impasse, no prazo de 15 dias (arts. 

320-321, do CPC), sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006705-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, IONI DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alega, faz jus 

ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do falecimento do 

Sr. Aldair José Santos Pereira, seu esposo. Diz ter sido esposa do 

falecido à época do óbito deste, relatando que sempre viveram da 

atividade rurícola. Pugna, assim, pela procedência do pleito, com a 

implantação do benefício desde a data do falecimento de seu cônjuge. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela 
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foi indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando 

não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, especialmente a alegada atividade rural, suscitando a 

prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador (Id. 10509118), 

bem como a não comprovação da união com o de cujus. Em caso de 

eventual condenação, requereu a fixação dos juros e da correção 

monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 e honorários 

advocatícios conforme art. 85, § 3º, do CPC. Alega, 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. 

Colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e da autora, 

encerrou-se a instrução, tendo a parte autora reiterado os termos da 

inicial. O réu não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. 

De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 

da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da 

decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, a autora era companheira do 

falecido, segundo se infere das certidões de nascimento dos filhos do 

casal, bem como do depoimento testemunhal, presumindo-se disso a sua 

dependência econômica. O início de prova material previsto na Lei 

8.213/91 também foi demonstrado com a própria certidão de óbito do Sr. 

Aldair José Santos Pereira, onde consta a profissão deste como 

lavrador/agricultor (pág. 13). A prova testemunhal, por sua vez, coerente 

e robusta, confirma o teor da referida certidão, vez que a única 

testemunha ouvida em juízo afirmou ter conhecido a autora desde antes 

do falecimento de seu esposo, da localidade de “Buritis” no Estado de 

Rondônia, onde eles viviam na lavoura em regime de economia familiar até 

o falecimento deste. Já o réu não apresentou qualquer prova capaz de 

desconstituir os fatos narradas pela autora e por sua testemunha, 

enquanto que esta se desincumbiu de seu mister ao comprovar os fatos 

constitutivos do direito em que se funda a ação através de documentos, 

que foram concebidos como início razoável de prova material, bem como 

corroborados por prova testemunhal, fazendo, portanto, jus ao benefício. 

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. 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. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder à 

requerente, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (4.7.2013), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 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 

490 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Ioni da 

Silva Souza, portadora do CPF n. 005.973.882-02; 2. Filiação: Francisco 

Alves de Souza e Irani Ribeiro da Silva; 3. Benefício Concedido: Pensão 

por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 4.7.2013. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006496-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ALVARO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Concessão 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 trabalhador rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando 

não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 11355433) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. 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. Juntou extrato 

previdenciário. Em impugnação à contestação, o autor refutou as 

alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total 

procedência do feito. 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. 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, 66 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 180 meses, ou 15 anos, 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, 
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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, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, 

que afirmaram conhecê-lo há aproximadamente 30 (trinta) anos, do 

Município de Arenápolis, onde, segundo, estas, ele sempre desenvolveu 

atividades agrícolas, com a família, sem maquinários. Tais depoimentos se 

coadunam com os relatos do autor de que laborou na atividade rural, aliás, 

o próprio INSS juntou aos autos extrato do CNIS em nome de sua esposa, 

Sra. Suzana Maria de Freitas Pereira, comprovando que ela aposentou-se 

como trabalhadora rural, não restando dúvida de que o autor preenche os 

requisitos exigidos para também aposentar-se, diante da suficiente 

comprovação de sua condição de trabalhador rural pelo período exigido 

em lei (180 meses, ou 15 anos). Ademais, 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, 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. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte 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 (Súmula 111 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Alvaro Ribeiro da Silva, portador do CPF n. 

199.169.499-72; 2. Filiação: João R. da Silva e Leticia Saragiotto; 3. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 

29.5.2017. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA SILVANDIRA PADAVINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, FILOMENA SILVANDIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário - 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. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando 

não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 11355503) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. 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. Juntou extrato 

previdenciário. Em impugnação à contestação, a autora refutou as 

alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total 

procedência do feito. 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. 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, 64 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 162 meses, ou 13 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 
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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 requerente na certidão de casamento carreada com a 

inicial, onde consta a sua profissão como lavrador, corroborada pelos 

depoimentos da testemunha ouvida em juízo, que afirmou conhecê-lo há 

mais de 30 anos, da Comunidade “Pai André”, localizado nesta Comarca, 

onde, segundo a referida testemunha, ela sempre desenvolveu atividades 

agrícolas, de “a meia”, em terras de terceiro, sem maquinários, com a 

ajuda do esposo. 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 (162 meses, ou 

13 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 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 (Súmula 111 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Filomena Silvandira Padavini de 

Almeida, portadora do CPF n. 627.055.121-87; 2. Filiação: Candido Padavini 

e Virginia da Conceição; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 

4. Data inicial do Benefício: 15.9.2016. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006740-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DELGADO (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 DAS DORES DELGADO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo 

alega, faz jus ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do 

falecimento do Sr. José Guilherme Sobrinho, seu convivente. Diz ter sido 

companheira do falecido à época do óbito deste, relatando que sempre 

viveram da atividade rurícola. Pugna, assim, pela procedência do pleito, 

com a implantação do benefício desde a data do falecimento de seu 

cônjuge. O pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação 

de tutela foi indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, não comprovando a sua união com o de cujus, 

bem como a alegada atividade rural, suscitando a prescrição quinquenal, 

rechaçada em despacho saneador (Id. 10495011) e pedindo, em caso de 

eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de 

acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como honorários conforme o 

art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Alega, 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. 

Colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e da autora, 

encerrou-se a instrução, tendo a parte autora reiterado os termos da 

inicial. O réu não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. 

De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 

da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da 

decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, a autora era companheira do 

falecido, segundo se infere da certidão de nascimento da filha do casal, 

bem como do depoimento testemunhal, presumindo-se disso a sua 

dependência econômica. O início de prova material previsto na Lei 

8.213/91 também foi demonstrado com a própria certidão de óbito do Sr. 

José Guilherme Sobrinho, onde consta a profissão deste como lavrador 

(pág. 14). A prova testemunhal, por sua vez, coerente e robusta, confirma 

o teor da referida certidão, vez que a única testemunha ouvida em juízo 

afirmou ter conhecido a autora desde antes do falecimento de seu 

esposo, da região de Cáceres, onde eles viviam na lavoura em regime de 

economia familiar até o falecimento deste, tendo também afirmando que a 

autora mudou para a cidade depois que o de cujus ficou doente. Já o réu 

não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir os fatos narradas 

pela autora e por sua testemunha, enquanto que esta se desincumbiu de 

seu mister ao comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda 

a ação através de documentos, que foram concebidos como início 

razoável de prova material, bem como corroborados por prova 

testemunhal, fazendo, portanto, jus ao benefício. 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. 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 
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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. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido 

formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder à requerente, 

o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo, a 

partir da data do requerimento administrativo (5.5.2016), bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 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 (Súmula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Maria das Dores Delgado, 

portadora do CPF n. 502.481.201-82; 2. Filiação: André de Souza Silva e 

Hipunina Delgado; 3. Benefício Concedido: Pensão por Morte; 4. Data inicial 

do Benefício: 5.5.2016. 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005718-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ALVES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, MARIA MADALENA ALVES DE MELO, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Concessão 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. Citado, o réu contestou o pleito alegando não 

terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 10518932) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. 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. Juntou extrato 

previdenciário. Em impugnação à contestação, a autora refutou as 

alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total 

procedência do feito. 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. 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, 57 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 204 meses, ou 17 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 na vasta documentação anexada 

com a peça primeira, em especial a carteira de filiação ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (pág. 14), a Declaração de Exercício de Atividade 

Rural (págs. 17-20), dentre outros, corroborados pelos depoimentos das 

testemunhas, que afirmaram conhecê-la há aproximadamente 17 

(dezessete) anos, do Assentamento Estrela do Oriente, localizado, 

localizado em Nossa Senhora do Livramento, onde, segundo, estas, ela 

sempre desenvolveu atividades agrícolas, com o companheiro onde vivem 

até os dias de hoje. 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 (204 meses, ou 

17 anos e meio). Ademais, 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, 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. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 456 de 473



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 (Súmula 111 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Maria Madalena Alves de Melo, portadora do CPF n. 

465.506.401-30; 2. Filiação: José Alves de Luna e Maria Morais Batista; 3. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 

10.10.2016. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004706-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BERNARDINA GONZAGA (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, NEUZA BERNARDINA GONZAGA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Pensão por Morte Rural” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alega, faz jus 

ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do falecimento do 

Sr. Enismar Nunes Marques, seu esposo. Diz ter sido esposa do falecido à 

época do óbito deste, relatando que sempre viveram da atividade rurícola. 

Pugna, assim, pela procedência do pleito, com a implantação do benefício 

desde a data do requerimento administrativo. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Em contestação, o réu alega o não preenchimento 

dos requisitos necessários à concessão do benefício, especialmente a 

alegada atividade rural, pugnando pela improcedência do pleito. Em caso 

de eventual condenação, requereu a fixação dos juros e da correção 

monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 e honorários 

conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, 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. Colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e 

da autora, encerrou-se a instrução, tendo a parte autora reiterado os 

termos da inicial. O réu não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. 

Decido. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 

da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da 

decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, a autora diz que era esposa do 

falecido e junta cópia da certidão de casamento ocorrido em 25.5.1997 

(pág. 26), presumindo-se disso a sua dependência econômica. O início de 

prova material previsto na Lei 8.213/91 também foi demonstrado com a 

carteira do “Sindicato dos Trabalhadores Rurais Livramento – MT” (pág. 

13), em nome da autora. Contudo, a prova testemunhal não corrobora a 

prova documental, tendo em vista que os depoimentos do Sr. Valdino de 

Moraes e Sr. Ciro Ernesto de Moraes se mostraram bastante frágeis, na 

medida em que houve contradição acerca da união do casal, o que faz 

pairar dúvida acerca da dependência econômica da autora no momento do 

falecimento do Sr. Enismar Nunes Marques, divergindo, assim, das 

alegações da requerente. Desse modo, é fato que a autora não logrou 

êxito na comprovação de fatos constitutivos do seu direito à pensão por 

morte rural, pois além de não comprovar que vivia com o falecido à época 

do óbito, deixou também de demonstrar sua dependência econômica, 

impondo-se, por isso, o não 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, 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 improcedente o pedido formulado 

na inicial de concessão de pensão por morte, declarando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC. Havendo interposição de recurso e apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002285-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS 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, DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Pensão por Morte”, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, porque, 

segundo alega, faz jus ao recebimento do benefício previdenciário, em 

razão do falecimento da Sr. Francisco Odali da Silva, sua esposo, que era 

trabalhadora rural. Diz ter sido esposa do falecido à época do óbito deste, 

relatando que sempre viveram da atividade rurícola. Pugna, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 

falecimento de seu cônjuge. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu 

alega o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, especialmente a alegada atividade rural, já que o de cujus 

recebia benefício assistencial, o que não lhe dá direito à pensão por morte. 

Em caso de eventual condenação, requereu a fixação dos juros e da 

correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 e 

honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Alega, 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. Colhidos 

os depoimentos das testemunhas arroladas e da autora, encerrou-se a 

instrução, tendo a parte autora reiterado os termos da inicial. O réu não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a 

norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 8.213/91 (Previdência 

Social), a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, 

quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do requerimento, 

quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da decisão 

judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está subordinado à 

demonstração da condição de dependente do segurado que, segundo o 

disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, companheira, 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. No caso em 

apreço, a autora era esposa do falecido, segundo se infere da certidão de 

casamento contida nos autos, presumindo-se disso a sua dependência 
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econômica. O início de prova material previsto na Lei 8.213/91 também foi 

demonstrado com a própria certidão de casamento do Sr. Francisco Odali 

da Silva, onde consta a profissão deste como lavrador. Corrobora tais 

documentos o extrato do CNIS (pág. 54) trazido aos autos pelo réu, do 

qual se verifica que a autora está aposentada como trabalhadora rural 

desde 15.2.2011, confirmando a sua qualidade de segurado especial 

extensível ao falecido esposo. A prova testemunhal, por sua vez, 

coerente e robusta, confirma o teor dos documentos, vez que as 

testemunhas ouvidas em juízo confirmaram ter conhecido o esposa da 

autora e que ambos trabalhavam na zona rural, no Estado do Paraná até o 

ano de 1986, tendo também afirmado que vieram a residir no Estado de 

Mato Grosso exercendo a atividade rural até o ano de 2005, o que não 

afasta a qualidade de segurado especial. A jurisprudência pátria, ao 

enfrentar casos semelhantes, tem compreendido recentemente pela 

procedência da ação, conforme se infere dos seguintes julgados “mutatis 

mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. 

COMPANHEIRO. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CONDIÇÃO DE RURAL DO AUTOR SE ESTENDE À 

COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 8.213/1991, 

para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do 

benefício de pensão por morte é necessária a presença de alguns 

requisitos, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de 

segurado do de cujus; e c) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada. 2. Sendo incontroverso o óbito da instituidora, 

as questões trazidas a julgamento cingem-se à verificação da existência - 

ou não - de união estável entre o autor e o de cujus, bem como da 

qualidade de segurado especial da falecida. 3. No caso concreto, a 

condição de companheiro do autor foi confirmada por robusta prova 

testemunhal. Ainda que assim não fosse, o apelado demonstrou possuir 

filhos com o de cujus, sendo certo que a existência de nascimento de 

filhos em comum do casal é prova de existência da união estável (Cf. AC 

0002043-51.2004.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco 

de Assis Betti, TRF da 1ª Região - Segunda Turma, e-DJF1 p. 70 de 

29/04/2010), sobejando presumida a dependência do apelado. 4. 

Apresentada documentação do autor comprobatória de atividade rural, na 

condição de segurado especial, estende-se à companheira, conforme 

jurisprudência desta Corte. Não havendo dúvidas quanto ao óbito e à 

dependência econômica, a parte autora faz jus à concessão do benefício 

de pensão por morte rural. 5. Apelação do INSS não provida.” (AC 

0002264-53.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

e-DJF1 de 12/05/2017) “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR 

COMPROVADA. ANOTAÇÃO COMO RURAL NA CTPS. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Para obtenção 

do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação do óbito; a 

qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do 

beneficiário. 2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão do benefício de 

pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor 

(Súmula 340/STJ). 3. Comprovada a qualidade de segurado instituidor da 

pensão, bem como a condição de companheira da autora em relação ao 

falecido, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte, na qualidade 

de dependente previdenciária. 4. A dependência econômica de 

companheira sobrevivente e dos filhos menores em relação ao segurado 

falecido é presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º). (...) 11. Apelação 

provida em parte.” (TRF1 – AC/GO 0057115-03.2016.4.01.9199 – Primeira 

Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, p. e-DJF1 de 

10.5.2017) Como se vê, a parte requerente se desincumbiu de seu mister 

ao comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação 

através de documentos, que foram concebidos como início razoável de 

prova material, bem como corroborados por prova testemunhal, fazendo, 

portanto, jus ao benefício. Sobre o termo inicial do benefício, levando-se 

em conta que o óbito se deu em 21 de outubro de 2015 e somente em 

junho de 2016 a autora requereu o benefício perante o INSS, a pensão 

deverá ser paga a partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 

74, da Lei 8.213/91, e não da data do óbito como pretendido. 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. 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. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido 

formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder à requerente, 

o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo, a 

partir da data do requerimento administrativo (15.6.2016), bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 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 (Súmula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Dirce Ribeiro dos Santos Silva, 

portadora do CPF n. 427.674.151-34; 2. Filiação: Natalino Ribeiro dos 

Santos e Neusa Souza dos Santos; 3. Benefício Concedido: Pensão por 

Morte; 4. Data inicial do Benefício: 15.6.2016. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, ANA GONÇALVES DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação para Concessão de 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. A antecipação de tutela foi indeferida no 

despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 11336800) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 
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na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Em 

impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. 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. 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, 56 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 210 

meses, ou 17 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 na vasta documentação anexada 

com a peça primeira, em especial a carteira de filiação ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (pág. 18), a Declaração de Exercício de Atividade 

Rural (págs. 20-23), dentro outros, corroborados pelos depoimentos das 

testemunhas, que afirmaram conhecê-la há aproximadamente 30 (trinta) 

anos, da localidade de “Limpo Grande”, localizado no Município de Várzea 

Grande, onde, segundo, estas, ela sempre desenvolveu atividades 

agrícolas, primeiro com os pais, em seguida com o companheiro 

proprietário da terra onde vivem até os dias de hoje. 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 (210 meses, ou 17 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 

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 (Súmula 111 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Ana Gonçalves da Silva, 

portadora do CPF n. 020.410.821-78; 2. Filiação: Aureliano Gonçalves de 

Arruda e Joana Condes de Arruda; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria 

por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 28.7.2016. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006593-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SEBASTIAO REIS DE BARROS (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, ADÃO SEBASTIÃO REIS DE BARROS, 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 no membro 

inferior direito e ombro esquerdo e o impediu de trabalhar no período de 

2.4.2016 a 2.8.2016, 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 (2.8.2016), como indenização 

pelos danos materiais suportados. Requer, ainda, a condenação do réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 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. Alega, 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 autor reiterado o pedido inicial, com a 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto que o réu nada falou. É o 
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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. 10633347): “Periciando 

com o diagnóstico de sequela de fratura exposta da perna direito 

decorrente de acidente de transito ocorrido em março de 2016, estando 

atualmente em acompanhamento médico e uso de medicamentos, 

conforme relado. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial que o incapacite para a sua vida atividade laborativa, 

estando estável sua patologia. Pelo quadro clínico evidenciado, o 

periciando apresenta discreta redução de sua capacidade funcional. A 

fratura da escápula esquerda encontra-se consolidada clinicamente, sem 

repercussão funcional.” (sic) Ainda em resposta aos quesitos, afirmou o 

seguinte (Id. 10633347): “Segundo a avaliação médica feita por peritos 

judiciais que a parte autora foi submetida, é possível afirmar que o quadro 

clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro afetado? R. 

Sim. 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. As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da 

atividade habitual? R. Sim. Se negativa a resposta ao quesito anterior, 

quais são as dificuldades encontradas pelo autor (a) para continuar 

desempenhando suas funções habituais? R. Apresenta dor, crepitação e 

hipotrofia do membro inferior direito.” 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, 

crepitação e hipotrofia do membro inferior direito, mormente por depender 

do membro atingido no desenvolvimento das funções que já exerceu de 

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 – POSSIBILIDADE 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 

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 29.10.2016, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. No 

mais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, formulado em 

decorrência do suposto ato ilícito praticado pelo réu ao negar-lhe o 

benefício, pontuo que os artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código 

Civil, estabelecem, respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve 

descrição acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens 

pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o 

estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou 

quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem 

dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas 

relações psíquicas. Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é 

necessária a ocorrência de uma das situações acima descritas, que 

ofenda moralmente direito próprio da personalidade e não de mera 

contrariedade do cotidiano. No caso em apreço, o INSS cessou o 

auxílio-doença por acidente de trânsito do autor após a realização de 

perícia médica, respaldando-se no laudo pericial elaborado por profissional 

da área, que não constatou incapacidade laborativa. Portanto, o réu agiu 

amparado pelo parecer profissional e não por mera liberalidade ou sem 

causa a ensejar a alegada prática ilícita. De igual modo, de acordo com os 

fatos e as provas produzidas nos autos, não há comprovação de que a 

não conversão do benefício em auxílio-acidente tenha atingido moralmente 

o autor, causando-lhe humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor 

de ressarcimento. Aliás, a jurisprudência mato-grossense tem 

compreendido que o indeferimento ou cancelamento de benefício 

previdenciário, por si só, não enseja ofensa à honra ou à dignidade 

passível de indenização, segundo se infere dos julgados a seguir: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - 

AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - 
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COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 

INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - 

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA 

EM PARTE. (...) O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o 

seu cancelamento por parte do INSS, não se prestam para caracterizar 

dano moral. É inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, 

inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de 

dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo 

abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou 

equivocado por parte da Administração. Os honorários, nas ações 

previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação 

equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 

20 do CPC/73.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160398/2016 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 28.11.2017, p. no DJE 5.12.2017) “PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE 

HABITUAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE 

LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 

DANO MORAL - INEXISTENTE - DESPROVIMENTO. (...) Não configura dano 

moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, 

quando a decisão estiver apoiada em perícia médica.” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 104431/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.2017, p. DJE 6.10.2017) 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, 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 (29.10.2016), 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: Adão Sebastião Reis de Barros, 

portador do CPF n. 052.468.071-00; 2. Filiação: Albino Calixto de Barros e 

Maria Gonçalina dos Reis; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data 

inicial do Benefício: 29.10.2016 (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 317113 Nr: 13476-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIO DOMINGOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre 

o interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 275538 Nr: 18833-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209, 

PAULO AKIYO YASSUI - OAB:45310/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor bloqueado 

(fl. 434), intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 4718-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSCARINO LOPES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 221143 Nr: 1353-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 
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REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O, RENATA ALESSANDRA SANT ANA 

MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por Maria Josefa da Silva 

contra o despacho de fl. 192, que condicionou o levantamento dos valores 

depositados decorrentes do pagamento de precatórios à apresentação de 

certidões negativas de tributos, por força da norma do item 1.7 do Manual 

de Procedimento da Justiça Federal, elaborado com suporte na Lei n. 

11.033/2004, nos quais se alega ser indevido tal condicionamento porque 

o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.453-7-DF, declarou inconstitucional a 

exigência prevista no art. 19 da Lei 11.033/2004, ilustrando seu 

posicionamento com alguns julgados nesse sentido.

Analisando-se os fatos, observa-se que, realmente, o art.19 da Lei n. 

11.033/2004, que exige a apresentação de certidão negativa de tributos 

federais, estaduais e municipais, bem como de certidão de regularidade 

para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS e a Dívida Ativa da União para levantamento de valores 

decorrentes de precatório judicial, foi declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3453, proferido em 

30.11.2006, assim se inferindo dos próprios julgados colacionados pela 

embargante na peça retro.

Nesse contexto, pode-se afirmar que a declaração de 

inconstitucionalidade de lei pelo STF produz eficácia erga omnes e tem 

efeito vinculante, devendo ser respeitada e cumprida por todos os órgãos 

do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal (CF, art. 102, § 2º).

Assim, acolho os embargos e dou-lhes provimento para tornar sem efeito 

o despacho embargado e, por conseguinte, determinar o imediato 

levantamento dos valores, independentemente da previsão constante do 

item 1.7. do Manual de Procedimento da Justiça Federal (Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor – RPV), constante do site do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (TRF1).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 102435 Nr: 11421-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GREGORIA ROSEANA DA SILVA SOUZA

 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:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 192, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 7383-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROMANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, BRUNA 

RAFAELA MACIEL - OAB:21.649, DR. ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935, RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por Maria Romana da 

Campos contra o despacho de fl. 223, que condicionou o levantamento 

dos valores depositados decorrentes do pagamento de precatórios à 

apresentação de certidões negativas de tributos, por força da norma do 

item 1.7 do Manual de Procedimento da Justiça Federal, elaborado com 

suporte na Lei n. 11.033/2004, nos quais se alega ser indevido tal 

condicionamento porque o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.453-7-DF, 

declarou inconstitucional a exigência prevista no art. 19 da Lei 

11.033/2004, ilustrando seu posicionamento com alguns julgados nesse 

sentido.

Analisando-se os fatos, observa-se que, realmente, o art.19 da Lei n. 

11.033/2004, que exige a apresentação de certidão negativa de tributos 

federais, estaduais e municipais, bem como de certidão de regularidade 

para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS e a Dívida Ativa da União para levantamento de valores 

decorrentes de precatório judicial, foi declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3453, proferido em 

30.11.2006, assim se inferindo dos próprios julgados colacionados pela 

embargante na peça retro.

Nesse contexto, pode-se afirmar que a declaração de 

inconstitucionalidade de lei pelo STF produz eficácia erga omnes e tem 

efeito vinculante, devendo ser respeitada e cumprida por todos os órgãos 

do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal (CF, art. 102, § 2º).

Assim, acolho os embargos e dou-lhes provimento para tornar sem efeito 

o despacho embargado e, por conseguinte, determinar o imediato 

levantamento dos valores, independentemente da previsão constante do 

item 1.7. do Manual de Procedimento da Justiça Federal (Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor – RPV), constante do site do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (TRF1).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 97326 Nr: 6698-29.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AURELIANA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 197, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 93884 Nr: 2437-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, DR. 

ANDRÉ GONÇALVES MELADO - OAB:8075, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por Maria do Rosário 

Machado contra o despacho de fl. 225, que condicionou o levantamento 

dos valores depositados decorrentes do pagamento de precatórios à 

apresentação de certidões negativas de tributos, por força da norma do 

item 1.7 do Manual de Procedimento da Justiça Federal, elaborado com 

suporte na Lei n. 11.033/2004, nos quais se alega ser indevido tal 

condicionamento porque o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.453-7-DF, 

declarou inconstitucional a exigência prevista no art. 19 da Lei 

11.033/2004, ilustrando seu posicionamento com alguns julgados nesse 

sentido.

Analisando-se os fatos, observa-se que, realmente, o art.19 da Lei n. 

11.033/2004, que exige a apresentação de 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 
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– FGTS e a Dívida Ativa da União para levantamento de valores 

decorrentes de precatório judicial, foi declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3453, proferido em 

30.11.2006, assim se inferindo dos próprios julgados colacionados pela 

embargante na peça retro.

Nesse contexto, pode-se afirmar que a declaração de 

inconstitucionalidade de lei pelo STF produz eficácia erga omnes e tem 

efeito vinculante, devendo ser respeitada e cumprida por todos os órgãos 

do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal (CF, art. 102, § 2º).

Assim, acolho os embargos e dou-lhes provimento para tornar sem efeito 

o despacho embargado e, por conseguinte, determinar o imediato 

levantamento dos valores, independentemente da previsão constante do 

item 1.7. do Manual de Procedimento da Justiça Federal (Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor – RPV), constante do site do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (TRF1).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 77975 Nr: 718-38.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIANA MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. REYNALDO BOTELHO DA F. 

A. JR - OAB:7230/MT, Dr. Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly 

Junior - OAB:7581/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre 

o interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334707 Nr: 3223-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA SERAFINA DA SILVA, JOIRCE GONÇALINA 

LEMES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado a título dos honorários advocatícios.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 453918 Nr: 13594-39.2016.811.0002

 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: LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 1º, da Resolução do Tribunal Pleno 

nº. 004/2014/TP, declino da competência em favor de um dos Juizados 

desta comarca, para onde deverão ser encaminhados estes autos, após 

baixas e anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431648 Nr: 1915-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a Ação Cível proposta 

pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, em face do 

Município de Várzea Grande, para condenar este ao pagamento das 

verbas de FGTS, do período de 29.11.2011 a 29.11.2016, a todos os 

substituídos.Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser aplicados no 

percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei 

n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.A 

correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice 

que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se 

aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata 

nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017). Com relação 

aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o 

percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos 

termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. De acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas 

e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.Havendo recurso de apelação ou não e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413313 Nr: 18524-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATI COMERCIAL ALIMENTOS LTDA, LUIZ 

HUMBERTO PEREIRA, SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368, JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito com 

a intimação da exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o bem ofertado à penhora a fls. 19-v. Deixo de condenar a excipiente em 

honorários advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em 

exceção de pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, 

ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no 

mesmo sentido RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 

7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 217545 Nr: 12945-55.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9.874-B

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito, dando à parte 

executada a oportunidade de garantir a execução, fixando o prazo de 15 
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(quinze) dias. Deixo de condenar a excipiente em honorários advocatícios 

por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 233611 Nr: 13651-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, 

OSCAR OSSAMU HAYAMA, ZEILA MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA ZUMERLE FURTADO 

- OAB:11196

 Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito com 

a intimação da exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

especificamente no que entender de direito para o prosseguimento da 

execução. Deixo de condenar o excipiente em honorários advocatícios por 

não ser possível a fixação de tal verba em exceção de pré-executividade 

julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min 

Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, 

JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. Cumpra-se.o

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328374 Nr: 24690-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VITORIO PAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ABRAAO SIMAO 

DE ALMEIDA - OAB:14535, VALESCA PRATTI DE LIMA - 

OAB:13943/MT

 Em face de todo o exposto, conheço em parte a exceção, julgando 

improcedentes os pedidos formulados no incidente ajuizado pela empresa 

Luiz Vitorio Pazini em face da Fazenda Pública Estadual, determinando o 

prosseguimento do feito, dando à parte excipiente oportunidade pagar o 

débito ou nomear bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios 

por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379602 Nr: 26437-07.2014.811.0002

 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): ESC. DE 1° GRAU ALINE ARRUDA LTDA, 

CREUZA GOMES DE ARRUDA, ODINALVA MARQUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PINHEIRO 

BITTENCOURT - OAB:13488, FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS - 

OAB:14.215/MT

 Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na exceção de pré-executividade ajuizada por Odinalva 

Marques de Campos em face da Fazenda Pública Municipal, a fim de 

reconhecer a prescrição do crédito tributário com vencimento entre 

23.2.2009 e 23.11.2009, com fundamento no art. 156, V, e 174, ambos do 

CTN, bem como para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada 

Odinalva Marques de Campos, declarando, assim, parcialmente extinta a 

execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC.Prossiga-se a execução em relação ao débito com vencimento em 

25.11.2014, devendo a exequente ser intimada para juntar aos autos a 

CDA retificada e com o débito atualizado, bem como para requerer o que 

entender de direito.Indefiro o pedido de redirecionamento da execução 

para os atuais sócios, tendo em vista que ainda não se exauriu a busca 

de bens em nome da empresa executada, tampouco houve dissolução 

irregular desta. Tendo em vista que a parte excipiente decaiu de parte 

mínima do pedido, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno 

a excepta ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380105 Nr: 26780-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FLORENTINA MENDONÇA FRANÇA, ALINE VICTOR DE MATOS 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8.186-B, WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES - OAB:20.312

 Em face de todo o exposto, conheço em parte a exceção, julgando 

parcialmente procedente o pedido, a fim de reconhecer a ilegitimidade da 

sócia Aline Victor de Matos Mendonça, declarando extinta a execução em 

relação a ela, ordenando o prosseguimento do feito em relação aos 

demais executados, acolhendo o pedido de citação formulado pela 

exequente (fl. 147-v). Tendo a excipiente decaído de parte considerável 

do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se 

lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC, 

condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser 

suportado em igual proporção entre as partes. Decorrido o prazo, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 490229 Nr: 8168-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA - ME, APARECIDO 

IGNÁCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2152/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Embargos à Execução propostos por Aparecido Ignácio da Costa – ME 

em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a embargante ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença, 

traslade-se cópia desta para os autos em apenso, intimando-se, após, a 

Fazenda Pública para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 

dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413173 Nr: 18453-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINETE VIANA DA SILVA BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 Autos n. 18453-35.2015.811.0002 (código n. 413173)“Embargos à 

Execução”Vistos.O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de 

direito público, qualificado nos autos, opôs “Embargos à Execução de 

Sentença” proferida nos autos n. 340852, em apenso, proposta por 

ALZINETE VIANA DA SILVA BARBOSA, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça primeira. Sustenta haver excesso de execução no 

montante de R$ 55.955,69 (cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta 

e cinco reais e sessenta e nove centavos), devido à cobrança 

equivocada de salário com base em carga horária de 40 horas semanais, 

quando, na realidade, a servidora cumpria jornada de 25 horas no cargo 

de professora, com salário de R$ 2.972,33 (dois mil, novecentos e setenta 

e dois reais e trinta e três centavos). Alega, ainda, que não foram abatidas 

do cálculo as verbas referentes à contribuição previdenciária, sendo que 

o montante efetivamente devido à exequente é o de R$ 10.196,41 (dez mil, 

cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Pede, assim, o 

acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecido o excesso 

apontado, com a condenação da exequente nas custas e nos honorários 

advocatícios. A inicial veio acompanhada de diversos documentos.Em 

impugnação, a exequente refuta as alegações do embargante alegando 

que os embargos visam rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada 

e pede o não colhimento do pleito. Na sequência, depois de comprovada a 

carga horária efetivamente laborada pela servidora/embargada, esta 

manifesta concordância com o valor apresentado nos embargos e pugna 

pela concessão da gratuidade da justiça. É o relatório.Decido.O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se, assim, a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. (...) Em 

virtude da gratuidade da justiça, que ora defiro, suspendo a cobrança da 

verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a 

condição de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 98804 Nr: 8194-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CATARINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora a manifestar nos autos, requerendo 

o que de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 264734 Nr: 4418-12.2011.811.0002

 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: JANDIRA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 14.8.2018, às 

15h45min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260114 Nr: 21637-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MAGALHAES COELHO - 

OAB:13.655-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos 

termos do art. 98, do CPC e, por consequência, suspendo a cobrança da 

verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que a condição de 

necessitado do executado deixe de existir. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 104555 Nr: 181-71.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO J. BERTE ME, SANDRO JOSE BERTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE PAULO WEBER - 

OAB:17073

 Em face de todo o exposto, conheço parcialmente da exceção e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos, declarando a decadência do crédito 

do período de janeiro a julho de 1999, ordenando o prosseguimento do 

feito com a intimação da exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento da execução em relação ao 

crédito de janeiro a junho de 2000, devendo, nesse prazo, juntar aos 

autos a CDA atualizada e retificada, excluindo da cobrança os débitos de 

1999.Tendo os excipientes decaído de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido 

(parcelas decaídas), de acordo com a CDA atualizada, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC, a ser suportado em igual proporção entre ambas. 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte 

excipiente por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC), 

que ora defiro.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312473 Nr: 8565-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA SILVA TAXI AEREO LTDA, OLGA 

SALES PINZAN, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, ENIO PINZAN, LUIZ 

YASUHIRO SATO, LIVIO SERGIO GUARDA, HELDER MIGUEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395/SP, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Em face de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva 

do executado Olga Sales Pinzan, determinando a sua exclusão do 

processo, declarando-o extinto sem resolução do mérito em relação à 

excipiente, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com o 

prosseguimento do feito em relação aos demais executados.Nos termos 

do art. 300, do CPC, defiro o pedido de antecipação da tutela, 

determinando a exclusão de toda e qualquer restrição existente em nome 

da excipiente, decorrente do débito fiscal descrito na CDA, no prazo de 30 

dias da intimação desta decisão, tendo em vista que a negativação do 

nome da executada poderá acarretar prejuízos de difícil reparação. 

Condeno a Fazenda Pública Estadual nos honorários advocatícios, que 

fixo em 10 (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. Transitada em julgado esta decisão, 

proceda-se à retificação dos autos e às demais providências 

concernentes à  exc lusão da  executada/exc ip ien te  da 

execução.Prossiga-se com a execução, independentemente do trânsito 

em julgado, intimando-se a exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 35096 Nr: 3484-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, João Barros Ferreira Junior - OAB:7002, TANIA 

ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 Em face de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por Aldo Locatelli em face da 

Fazenda Pública Municipal, reconhecendo a prescrição do crédito 

tributário e, por consequência, declarando extinta a execução com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condeno a 

Fazenda Pública Estadual nos honorários advocatícios, que fixo em 10 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 4º, III, do CPC. Proceda-se ao levantamento dos valores bloqueado 

em favor da parte executada/excipiente. Transitada em julgado esta 

decisão, dê-se baixa e arquive-se. Havendo interposição de recurso e 

apresentadas as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para 

os devidos fins. Processão não sujeito ao reexame necessário (art. 496, 

do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340003 Nr: 7966-40.2014.811.0002

 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: REGINA LOPES MARQUES, ELISANDRA FATIMA DE 

LIMA STEHLGENS, MARIA DE FÁTIMA SOUZA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 20/6/2018, às 17h30min, na Rua Joaquim Murtinho 

610, Cuiabá/MT, fone 9.9956-1344, escritório do perito Bento Cassiano de 

Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338360 Nr: 6591-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: UDIMAR FEREIRA, DENILZA LUIZA DE ARRUDA, 

HUERTS DE CA MPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 20/6/2018, às 17h30min, na Rua Joaquim Murtinho 

610, Cuiabá/MT, fone 9.9956-1344, escritório do perito Bento Cassiano de 

Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 201111 Nr: 11781-89.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora 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.: 449966 Nr: 11874-37.2016.811.0002

 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: LEUDIR VITOY VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .(...) Assim, REJEITO a preliminar. Não havendo outras questões 

processuais, dou o feito por saneado e, em prosseguimento, determino a 

produção de prova pericial para aferir o grau de insalubridade tido como 

existente nas funções desempenhadas pela parte autora, bem como a 

prova testemunhal com vistas à comprovação do alegado desvio de 

função da parte autora para o cargo de Agente Administrativo, fixando tal 

questão como ponto controvertido. Para tanto, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 1 de agosto de 2018, às 15h.Intimem-se 

as partes e seus procuradores para comparecimento, devendo o rol de 

testemunhas ser depositado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes previstos no art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, a contar 

da intimação desta decisão, cujas testemunhas deverão ser trazidas pelas 

partes independentemente de intimação, conforme estabelece o art. 455 e 

seguintes da lei substantiva.Quanto à prova pericial, com fulcro no art. 465 

do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson 

Pinho de Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), com endereço na rua 43, n. 576, 

bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, para realização de perícia, a fim de 

atestar, tecnicamente, eventual grau de insalubridade na função 

desempenhada pela parte autora, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC).Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 46, CPC), respondendo 

aos quesitos formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 30 dias após 

realização da perícia.Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as 

partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, 

conclusos para decisão.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 406086 Nr: 14592-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICÉIA FERREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 Vistos...

Reanalisando a decisão por força do disposto no art. 1.018, § 1º, do 

Código de Processo Civil, cumpre assinalar que o argumento exposto no 

agravo de instrumento é o mesmo utilizado na peça de exceção de 

pré-executividade de que a agravante/excipiente não deve ser 

responsabilizada pelo débito tributário porque jamais foi a responsável 

pela empresa e, que, mesmo que fosse, só responderia pessoalmente 

pelo débito caso restassem demonstradas as hipóteses previstas no art. 

135, do CTN, caracterizando, assim, sua ilegitimidade passiva. Tal matéria 

não foi enfrentada em seu mérito porque, conforme decidido, não se 

comprovou, de plano, que a agravante não era a proprietária do 

estabelecimento comercial onde se deu a autuação, o que demandaria 

maior dilação probatória não compatível com a via estreita escolhida.

Logo, não trazendo a agravante qualquer fato novo que infirme a decisão, 

mantenho esta por seus próprios fundamentos.

Intimem-se e cumpra-se todo o ordenado no último parágrafo da decisão 

de fl. 55 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 513262 Nr: 20694-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LÁZARO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DE 

OLIVEIRA BATISTA, ÁTILA BATISTA DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE 

ALVES DE MORAES, JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA, LEANDRO 

GUIMARÃES TEODORO, WEBER ALVES DE ABREU, WELITON CARVALHO 

DE SOUSA, WELLYNGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15.409/MT

 Vistos,

Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 14.8.2018, às 

15h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247890 Nr: 7606-47.2010.811.0002

 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: SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 14.8.2018, às 

15h30min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 397353 Nr: 9944-18.2015.811.0002

 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: SEBASTIANA DE ALMEIDA SOUZA, TATIANE ALMEIDA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTO - 

OAB:5201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Veriricando-se, apenas agora, que as requerentes não instruiram a peça 

primeira com seus documentos pessoais, com fulcro no art. 370 do Código 

de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e determino sejam 

intimadas para regularizar o impasse, no prazo de 15 dias (art. 320-321, 

CPC), sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382352 Nr: 253-77.2015.811.0002

 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: ROSINETE PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MAXIMO 

CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 Vistos...

Verificando-se que, apesar de a presente ação ter sido proposta por um 

menor representado por sua mãe, até a presente data não foi dada 

oportunidade de manifestação ao Ministério Público, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência (art. 370, CPC) e 

determino seja aberta vista dos autos ao membro do "parquet" para que se 

manifeste no prazo de 30 dias, em obediência ao disposto no art. 178, II, 

do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296608 Nr: 16960-28.2012.811.0002

 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: BEATRIZ MARIA DE BARCELOS FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.: 252806 Nr: 11867-55.2010.811.0002

 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: SUCESSÃO DE DELMINA LUCIANA DA SILVA BORGES, 

JERONIMO BORGES, EURIPEDES BORGES DA SILVA, CLAUDIO BORGES 

DA SILVA, VALDIVINO BORGES DA SILVA, FÁBIO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização dos cálculos.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 424369 Nr: 24285-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o pagamento das férias 

proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional durante o período em que a 

Requerente prestou serviços ao Município de Várzea Grande em razão 

dos contratos temporários constantes dos autos, compreendidos entre 

01/07/2009 a 01/09/2012, bem como o pagamento da gratificação natalina, 

já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 

05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação, deduzidos, por 

óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 
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(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento firmado pela Corte 

Especial do STJ, no sentido de que a sentença ilíquida deve se sujeitar ao 

duplo grau de jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2º, do art. 496, 

do CPC, determino a remessa da presente decisão a reexame necessário 

(Súmula 490, do STJ). (>>>)Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 239979 Nr: 1361-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:OAB/TO 2757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez ao Sr. ANTONIO MUNIZ DA SILVA, por restar 

configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 10/11/2009.Concedo ainda, com 

fundamento do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, pelo que ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de 

imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada 

obrigação.Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão 

em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação.(>...)a incidir os índices oficiais 

de remuneração básica (TR).Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de 

(...)síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, 

faço constar o seguinte: (...)administrativo) até 13/8/2017 e aposentadoria 

por invalidez a partir de 14//8/2017 (apresentação do laudo pericial); 5. 

Renda mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória.Transitada em 

julgado a decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de Processo 

Civil.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 409330 Nr: 16314-13.2015.811.0002

 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: SANDOR TADEU MACAGANAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 324.

Assim, intime-se a parte requerente para apresentar os seguintes 

documentos:

1- Prontuário acerca do período de internação;

2- Fatura hospitalar;

3- Indicação médica;

4- Nota fiscal dos serviços prestados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261979 Nr: 1279-52.2011.811.0002

 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: ABEL ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o benefício 

pensão por morte, equivalente a 1 salário mínimo mensal, tendo como 

termo inicial a data da citação válida: 2/3/2011.Ratifico ainda, a concessão 

da tutela de urgência, com fundamento do artigo 300 do CPC, pelo que 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada 

obrigação.Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão 

em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação.Correção monetária deverá 

ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas 

até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 

1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais 

de remuneração básica (TR).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(...)de tópico/síntese nas 

sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da parte beneficiária: ABEL ASSUNÇÃO DE CAMPOS; 2. 

Benefício concedido: pensão por morte; 3. Data inicial do benefício: 

2/3/2011 (data da citação válida); 4. Renda mensal inicial: um salário 

mínimo; 5. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação.Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que 

de direito.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 414725 Nr: 19204-22.2015.811.0002

 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: SILVIA UMBERTA GUIMARÃES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente a se manifestar 

no prazo legal, se houve a implantação do beneficio conforme 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349970 Nr: 15815-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA ROCHA VALENTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização de débito.
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Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247882 Nr: 7610-84.2010.811.0002

 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: IZILDA DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização dos cálculos.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459113 Nr: 16004-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ALEX SANTANA 

NEVES, ISAIAS SANTOS GAMA, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA ´PÚBLICA DE VÁRZE GRANDE 

- OAB:, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549/MT, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Intimar os advogados Silvana Moraes Valente (OAB/MT 7139) e Rafael 

Moraes Valente (OAB/MT 21549), constituídos pelo acusado Celso 

Rodrigo Ferreira e a advogada Aparecida de Castro Martins (OAB/MT 

7453), constituída pelo acusado Isaias Santos Gama, para comparecerem 

a audiência de instrução e julgamento designada, conforme decisão a 

seguir transcrita: "Vistos. Designo o dia 12 de junho de 2018, às 

16h30min, para continuação da audiência de Instrução e Julgamento. 

Defiro a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa de Celso na pp. 

736/737, devendo ser deprecada suas oitivas. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 382240 Nr: 149-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9.587

 Isto posto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, III do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela lhe foi feita, MARIA RITA DA SILVA, brasileira, filha 

Olímpia Donata da Silva, nascida aos 07/06/1967, natural de Nossa 

Senhora do Livramento/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 10 de maio de 2018.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 353131 Nr: 18092-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - EM CUIABÁ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE MARIA LIBDY MANSOUR DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZOROASTRO C TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 743

 SENTENÇAO MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor de 

ELIENE MARIA LIBDY MANSOUR DO PRADO, já qualificada nos autos, 

tendo-lhe sido imputada as condutas tipificadas no art.297, 299 e 171, 

todos do CP.[...] )À fls. 264/269 há sentença proferida em 17/04/2018 que 

o condenou à pena de três anos e dois meses de reclusão, a ser 

cumprida em regime aberto.O Ministério Público foi intimado da sentença 

em 03/05/2018, sem que tenha contra ela se insurgido.É O SUCINTO 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Entre as causas de extinção de 

punibilidade previstas no art. 107, do Código Penal, encontra-se, no inciso 

IV, a prescrição. Esta é matéria de ordem pública, deve ser reconhecida 

de ofício, como se infere do preceituado no art. 61, do Código de Processo 

Penal.Diz o parágrafo primeiro do art. 110, do CP, que “a prescrição, 

depois da sentença condenatória com transito em julgado para a 

acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada.”Considerando que o Réu foi condenado à pena de três anos e 

dois meses de reclusão, que a sentença foi publicada em 17/04/2018 e 

que entre esta data e a do recebimento da denúncia (fls. 13/14 – 

28/10/2009) já havia transcorrido mais de oito anos, faz-se necessário o 

reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, ao 

teor do disposto nos artigos 110, caput c/c o art. 109, IV, ambos do Código 

Penal.Pelo exposto, com fundamento no disposto nos arts. 107, IV c/c 110, 

caput, e 109, IV, todos do Código Penal, reconheço a EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE da ré ELIENE MARIA LIBDY MANSOUR DO PRADO, 

brasileira, filha de Elias Mansour Sobrinho e Marlene Libdy Mansour, 

nascida aos 10/09/1967, natural de Brasiléia/AC.Transitada em julgado, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 533300 Nr: 6175-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVIANE AGNES DE ARRUDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.928A

 Intimação do advogado constituído para apresentar Defesa Preliminar nos 

presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534879 Nr: 7166-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILVERSON MARQUES DE ARRUDA 

MOREIRA, VALDENIR ROSA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYCA NAGANO BEZERRA - 

OAB:OABMT171185, JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR - 

OAB:OAB/MT 20.134

 Intimação do advogado deviamente habilitado da decisão que segue: 

"Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado pela 

defesa do autuado Wilverson Marques Arruda Moreira.Em síntese, alega 

que Wilverson, no momento da abordagem policial, não estava em situação 

de flagrância. Acrescenta que a decisão que converteu a prisão, sem 

antes realizar a audiência de custódia é ilegal. Aduz, ainda, que a defesa 

não foi intimada para a audiência de custódia realizada no dia 

08/05/2018.Em seu parecer, o represente do Ministério Público 

manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls. 60/78).Decido.Dentre os 

vários argumentos da defesa, extrai-se que a razão não acolhe nem um, 

nem outro.Em primeiro lugar, em razão das decisões de fls. 34/35 e 52, as 
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alegações de eventuais irregularidades do flagrante restaram superadas, 

já que o flagrante foi convertido em prisão preventiva e a audiência de 

custódia foi efetivamente realizada.No tocante à realização da audiência 

de custódia sem a intimação da defesa, verifica-se que o custodiado, ao 

ser apresentado frente à Autoridade Policial, se fazia acompanhar por 

outra advogada. Ademais, observa-se que a procuração outorgada pelo 

custodiado a sua atual advogada somente agora aportou aos autos, o que 

certamente impossibilitou a intimação da defesa sobre a audiência 

designada. Acrescente-se que a advogada tinha ciência de que a 

audiência de custódia seria antecipada e, além disso, a data da audiência 

restou registrada no Sistema Apolo, o que poderia ser facilmente 

conferida pela defesa. No mais, o pleito em análise não traz elementos 

capazes de afastar os fundamentos que determinaram a prisão preventiva 

do custodiado, os quais se mantem inalterados, consoante os termos da 

decisão de fls. 52.Ante o exposto, INDEFIRO o pleito. Int.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 538260 Nr: 9005-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA VALENTIM DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3.432-A

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Considerando-se o teor da certidão de fls. retro, bem ainda o fato que a 

d. causídico às fls. 22/30, alegando ser a flagrada mãe de infante que 

necessita de seus cuidados, não juntou aos autos documentos 

autenticados para comprovar o alegado, intime-o para que no prazo de 

24h (vinte e quatro horas) junte prova hábil nesse sentido. Vindo o 

documento autêntico, manifeste-se o Ministério Público e após voltem-me. 

Cumpra-se."

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 531018 Nr: 4936-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Intimação para o pratono do Réu acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 14 de junho de 2018 às 16h:00min, para 

oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do acusado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 428270 Nr: 26433-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSP, MrpgJGDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Soares Sena - 

OAB:7038

 POSTO ISSO, com fundamento na Emenda Constitucional n.º 66/2010, que 

alterou o § 6.º do art. 226 da Constituição Federal, DECRETO o divórcio do 

casal JOELY GONÇALINA DA SILVA PERES e MOIZES METELO PERES, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, referente apenas ao pedido de divórcio e nome de 

solteira.Passa a requerente usar seu nome de solteira, isto é, JOELY 

GONÇALINA DA SILVA.Expeça-se o mandado de averbação ao 2º 

Serviço Registro Civil da Comarca de Várzea Grande/MT, acerca do 

divórcio decretado, consignando no local onde pede o trânsito em julgado, 

a expressão “tutela antecipada”, constando que a mulher voltará a usar o 

nome de solteira, ou seja, JOELY GONÇALINA DA SILVA, bem como as 

partes são beneficiárias da Justiça Gratuita.No tocante aos alimentos, 

guarda e direito de visitas, ante a certidão de fls. 58, intime-se a parte 

autora para se manifestar, no prazo legal. Nos termos do art. 356, §2º, do 

CPC, certifique-se o trânsito em julgado da sentença parcialmente de 

mérito proferida, relativo ao divórcio. Intimem-se as partes.Ciência ao MPE 

e a Defensoria Pública. Cumpra-se, com urgência. Várzea Grande, 02 de 

maio de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 498868 Nr: 13132-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON MUNIR ILDEFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/0

 VISTOS ETC

O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

para _____ de ______ de 2018, às ____h:____min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do réu.

 Intimem-se o réu para o interrogatório.

Requisitem-se os Policiais Militares, se houver.

Intimem-se o advogado constiuído do réu.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Cumpra-se.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004141-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

E M  D I R E I T O  B A N C Á R I O  D E  V Á R Z E A  G R A N D E 

___________________________________________________________ 

CARTA DE INTIMAÇÃO - 05 DIAS BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A PROCESSO PJE Nº 1004141-03.2016.8.11.0002 Ilmo(a) Senhor(a) 

Representante legal da parte autora:Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A - Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 1 andar, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, e por 

determinação do r. despacho exarado nos autos, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, sob pena de extinção do nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Várzea Grande 29 de maio de 

2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Sob todas as 

coisas Deus é + Sede do Juízo e Informações: Av. Castelo Branco S/nº, 

Bairro: Água Limpa, Cidade: Várzea Grande-MT Cep: 78.125-700, Fone: 

(65) 3688-8451

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001902-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TELES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 29 de maio de 2018 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, 

manifeste sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. Informo que a 

petição protocolada está sem anexo. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221703 Nr: 1976-44.2009.811.0002

 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): ORLENE NOBRE DA SILVA OLIVEIRA, ORLENE 

NOBRE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – CERTIDÃO / INTIMAÇÃO 05 DIAS – PREPARO CARTA PRECATÓRIA

Cerifico que, não foi possível proceder à expedição da Carta de Citação, 

tal como requerido ás fls. 167, em virtude de o endereço estar incompleto, 

sem número de logradouro. Desta forma, 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, retirar a 

carta precatória expedida nos autos, providenciar o preparo bem com sua 

distribuição junto a Comarca de LUCAS DO RIO VERDE-MT, sob pena de 

extinção, nos ternos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais. _______Thiago Rafaeli. Estagiário.

 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:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – DILIGÊNCIAS

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 depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281295 Nr: 25236-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO E INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR ENDEREÇO/RECOLHER 

PREPARO

Certifico que, não foi possível a expedição da carta Precatória para 

Brasília – DF, em virtude de o endereço informado estar incompleto, sem 

nome da rua, constando apenas número da quadra e lote. Deste modo, 

Cumprindo o dispositivo no provimento n°56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da autora, para que, no 

prazo de 5(cinco) dias, informe os dados de endereço necessários para 

expedição da carta precatória, bem como, providencie o preparo, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, §1° do CPC. Nada 

mais.______Thiago Rafaeli

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266059 Nr: 5971-94.2011.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGIVAN GERINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Expeça-se mandado de devolução do veículo que se 

encontra apreendido no pátio da Polícia Rodoviária Federal no Município de 

Pontes e Lacerda-MT ao requerido.10. Custas processuais pagas na 

distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade.11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.12. P.I.C.13. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250622 Nr: 9898-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na publicação do DJE nº 10246, de 27/04/2018 e publicado 

no dia 02/05/2018, não constou o nome da advogada habilitada em 

receber as intimações, motivo pelo qual procedo nesta data à correta 

intimação da decisão de 25/04/2018 cujo teor é: Vistos.1. Acolho pedido 

de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que se mostra mais 

célere no ato de realizar as consultas.2. Manifeste-se o autor, no prazo de 

5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo 

igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291793 Nr: 11540-42.2012.811.0002

 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: WANDERLEY RUBENS DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que na publicação do DJE nº 10263, de 24/05/2018 e publicado 

no dia 25/05/2018, não constou o nome do advogado da Massa Falida 

“Banco Cruzeiro do Sul” habilitado em receber as intimações, motivo pelo 

qual procedo nesta data à correta intimação da decisão de 25/04/2018 

cujo teor é: Vistos.1. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de 

assinatura no petitório de fls. 224/230, bem como a existência de 

irregularidade na representação processual da Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S/A, tendo em vista que não foi coligido aos autos o 

instrumento de procuração em nome dos causídicos peticionantes.2. 

Desta feita, determino a intimação da referida parte requerida para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, assine o postulado retro e regularize a 

representação processual, sob pena de desentranhamento e entrega ao 

subscritor.3. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.4. Às 

providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 235462 Nr: 15407-48.2009.811.0002

 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: AUTO POSTO 14 BIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

 

EDITAL N. 008/2018/DF 

 
O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 
07.03.2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com 
a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecias neste Edital.  
 
1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar nas 
áreas de Assistência Social e Psicologia nas Varas Cíveis e Criminais, Especializada de 
Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Fórum da Comarca de Rondonópolis-MT.  
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  
a) divulgação do Edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados;  
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 04/06/2018 a 15/06/2018, na recepção 
do bloco cível – piso térreo do Fórum de Justiça de Rondonópolis, localizado na Rua Rio 
Branco nº. 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis - MT – Cep: 78.710-100 – Telefone: (66) 
3410-6100 – Ramal 6165, das 08 às 11h e das 13 às 17h, nos termos do artigo 4º do 
Provimento 6/2014/CM.  
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que trata o 
Provimento 6/2014-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais;  
IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área 
profissional;  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de Administração do Fórum de 
Justiça de Rondonópolis deverá estar instruído com as seguintes peças:  
a) ficha cadastral - Anexo II;  
b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e 
concordância com os termos deste Edital, sob as penas da lei - Anexo III;  
c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;  
d) documentação indicada no subitem 5.2. 
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5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:  
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual 
(http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx) e pela Justiça 
Federal (http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/); 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;  
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato;  
VII - atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de parentesco (Anexo IV);   
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento;  
X - duas fotografias 3x4 recentes.  
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Diretoria do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada 
ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de  credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto.  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos.  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.   6.1.3.3. Somente serão apreciados 
os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste edital.  
6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 
sentido.  
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6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 6/2014/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO  
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 6/2014/CM.  
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este Edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 
13/3/2014.  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente Edital.  
 
Rondonópolis, 25 de maio de 2018.  
  
Francisco Rogério Barro 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO
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                                                           ANEXO I 
 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.  

  

  

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 

n.º____________________e RG n.º____________________, residente e 

domiciliado_____________________________________________________________vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento 

de_________________________________________________(indicar a especialidade do 

serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os documentos 

exigidos no artigo 4º do Provimento n.º 6/2014/CM.  

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui 

prestadas são verdadeiras. 

Rondonópolis-MT _____ de _________ de 2018.  

   

_______________________________  
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                                                  ANEXO II 

FICHA CADASTRAL 

 
 
Nome:   
 
 
Sexo          feminino ( )                               masculino ( ) 
 
Estado civil:  
 
Filiação:  
 
Endereço:                                                
 
Bairro:                                                               Cidade :  
 
Estado:                                                             CEP:  
 
Nº de RG:                                                         Órgão expedidor:                                 CPF:  
 
Título Eleitoral:                                        Zona:                                           Seção: 
 
Cidade: 
 
Pis/Pasep:   
 
Cadastro de Prestador de Serviços nº. 
 
Registro na Previdência social 
 
Telefone residencial:                                                                    Telefone celular:  
 
E-mail: 
 
Curso superior:                                                                               Instituição de ensino:  
 
Data de conclusão:                                                                              Cidade:                                                                   UF:                                                             
 
Banco Conveniados:     (  ) Credijud 
                                         (  ) Banco do Brasil 
                                         (  )Caixa Econômica Federal 
                                         (  ) Banco Bradesco 
                                         (  ) Bic 
                                         (  ) Banco Real 
                                         (  ) HSBC 
                                         (  ) Unibanco 
                                         (  ) Sudameris 
                                                                       
   Conta Corrente nº.                                           Agência nº.                                           Banco nº. 
 
  
                    ________________________________________________________  
   
                                  Local e data  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

  

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF  

n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor 

do Edital n.º _____/2014/_____ e do Provimento n.º 6/2014/CM, relativo ao processo de 

habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Psicologia e Serviço 

Social para prestação de serviços na Vara/Comarca de ___________________________, e 

que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por 

mim fornecidas.  

  

Rondonópolis-MT, ______ de __________de 2018. 

  

_______________________________  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
NOME DO CANDIDATO: 

   
CPF RG CÔNJUGE 
   

 
 

 
PAI  MÃE 
  

 
 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO: 

   
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam cargos de 
Direção, Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário?  

(   )SIM (   )NÃO  
Nome do Parente Cargo  Relação de Parentesco Setor 
    

      

      

      

 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante nº 13 do STF, Resolução nº 07/2005 
do CNJ, seus Enunciados Administrativos, firmo a presente declaração.  

  

Rondonópolis,_______ de ______________ de 2018. 

 

_______________________________ 
         Assinatura do candidato  

Disponibilizado - 30/05/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10266 Caderno de Anexos - 8 de 8


		2018-05-30T10:30:33-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




